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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO; Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda.

UF:PR

ASSUNTO: Autorização para funcionamento do curso de Comunicação Social,
bacharelado, com a habilitação Jornalismo, a ser ministrado pela Faculdade Santa Amélia,
5^

com sede na cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná.
RELATOR(A): Francisco César de Sá Barreto

PROCESSO(S)Ng(S): 23000.009794/2000-81 e 23000.000767/2000-42
PARECER N-:

CNE/CES 0551/2001

COLEGIADO:
CES

APROVADO EM:
03/04/2001

I - RELATÓRIO

Os processos em epígrafe foram encaminhados ao Conselho Nacional de Educação,

acompanhados dos Relatórios SESu/COSUP 1.063/2000 e 1.064/2000, com indicação

desfavorável ao pleito, pelo não atendimento às exigências contidas na alínea "a" do^ inciso II
do Art. 2°. da Portaria MEC 640/97, pois o ato constitutivo da Mantenedora não estava
devidamente registrado.

O Conselho Nacional de Educação, acatando recomendação da SESu, determinou

diligência para apresentação da documentação necessária (Diligência CES/CNE 39/2001, de
30/1/2001). Tendo em vista que a Mantenedora apresentou novos documentos, atendendo

plenamente às referidas exigências, favoráveis à autorização para o funcionamento do curso
de Comunicação Social, bacharelado, habilitação em Jornalismo, com o conceito global
"CB", atribuído às condições iniciais de sua oferta, a ser ministrado pela Faculdade Santa
Amélia, a ser credenciada, mantida pela Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda, ambas
com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, com 100 (cem) vagas totais anuais,
nos turno diurno e noturno, em regime anual.

II - VOTO DO(A)RELATOR(A)

Tendo em vista que a Mantenedora apresentou novos documentos, atendendo

plenamente ãs referidas exigências, manifesto-me favorável à autorização para o
funcionamento do curso de Comunicação Social, habilitação Jornalismo, bacharelado, com o

conceito global "CB" atribuído às condições iniciais de sua oferta, a ser ministrado pela
Faculdade Santa Amélia, a ser credenciada, mantida pela Sociedade Educativa e Cultural

Amélia Ltda, ambas com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, com 100 (cem)
vagas totais anuais, em turmas de, no máximo, 50 (cinqüenta) alunos, nos turnos diurno e
noturno, em regime anual.

A Instituição deverá divulgar no Edital de abertura do processo seletivo o conceito
resultante da avaliação do curso, conforme o previsto no Art. 4° da Portaria SESu/MEC
1.647, e deverá incluir o referido conceito no Catálogo, de acordo com o previsto na Portaria
Francisco César 9794 JCA

Processos(s); 23000.009794/2000-81 e 23000.000767/2000-42

MEC 971, de 22/08/97. A Instituição deverá protocolizar, neste Ministério, no prazo de trinta
dias, processo solicitando a aprovação de seu Regimento.

Brasília-DF,03 de abril de 2001.

Conselheiro(a) Francisco César de Sá Barreto - Relator(a).
III-DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do(a) Relator(a).
Sala das Sessões, em 03 de abril de 2001.
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Conselhe ro Arthur Raquete de Macedo -Presidente

ConselhdrÒTõsTCãHõ^lmeiHa dá Silva - Vice-Presidente

Francisco César 9794 JCA
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l\ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

'\ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
V DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR
\

RELATÓRIO SESu/COSUP N° 318/2001

Processos

:23000.009794/2000-81 e 23000.000767/2000-42 ^

Mantenedora ; SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL AMÉLIA LTDA.
CNPJ

•

:02.785.295/0001-84

Assunto

: Atendimento à Diligência CNE/CES n'' 39/2001, referente ao

■

Faculdade Santa Amélia, na cidade de Ponta Grossa, no Estado do

processo n^ 23000.009794/2000-81, de credenciamento da

Paraná, e ao processo n^ 23000.000767/2000-42, relativo à
autorização para funcionamento do curso de Comunicação Social,
bacharelado, com a habilitação Jornalismo.

Os processos em epígrafe foram encaminhados ao Conselho
Nacional de Educação, acompanhados dos Relatórios SESu/COSUP n° 1.063/2000
e 1 064/2000, com indicação desfavorável ao pleito, pelo não atendimento às

exigências contidas na alínea "a" do inciso II do Art. 2^ da Portaria MEC n^
640/97, pois o ato constitutivo da Mantenedora não estava devidamente registrado.
O Conselho Nacional de Educação, acatando recomendação desta

SESu, determinou diligência para apresentação da documentação necessária
(Diligência CES/CNE n°. 39/2001, de 30/1/2001).
Tendo em vista que a Mantenedora apresentou novos documentos,
atendendo plenamente às referidas exigências, encaminhem-se os presentes

processos à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
acompanhado do relatório da Comissão de Avaliação, e do Parecer Técnico da
CEE de Comunicação Social, que se manifestaram favoráveis à autorização para o
funcionamento do curso de Comunicação Social, bacharelado, habilitação em

Jornalismo, com o conceito global "CB" atribuído às condições iniciais de sua
oferta, a ser ministrado pela Faculdade Santa Amélia, a ser credenciada, mantida

pela Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda., ambas com sede na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná, com 100 vagas totais anuais, nos tumos diumo e

noturno, em regime anual. Esta Secretaria recomenda ao Conselho Nacional de
Educação determinar à Instituição que no Edital de abertura dos processos
seletivos, divulgue o conceito resultante da avaliação do curso, conforme^o

3^
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previsto no Art. 4° da Portaria SESu/MEC n® 1.647, de 28/6/2000, que dispõe
sobre procedimentos de avaliação e verificação de cursos superiores, e a inclusão
do referido conceito no catálogo, de acordo com o previsto na Portaria MEC n°

971, de 22/8/97. Deverá, ainda, protocolizar, neste Ministério, no prazo de trinta
dias, processo solicitando a aprovação de seu Regimento.
À consideração superior.
Brasília, 14 de fevereiro de 2001.

SUSANA REGINA SALUM{RANGEL

/^DEP^SESu

Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior

LUIZ RÓBpRTO LIZA GURI
Diretor do Departamento de Política do Ensino Superior
DEPES/SESu
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPE^
RELATÓRIO/SESu/COSUP N® 1064

/2000
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Processo n- *.

23000.000767/2000-42

Interessada :

SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL AMÉLIA LTDA.

CNPJ

02.785.295/0001-84

Assunto

:

O:

Autorização para funcionamento do curso de
Comunicação Social, com a habilitação Jornalismo,
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade Santa
Amélia, com sede na cidade de Ponta Grossa, no Estado
do Paraná.

O

I - HISTÓRICO
A Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda. solicitou

a este Ministério, nos termos da Portaria MEC n° 640/97, autorização para
funcionamento do curso de Bacharelado em Comunicação Social, com a

habilitação Jomalismo, a ser ministrado pela Faculdade Santa Amélia, a ser
credenciada, em regime seriado anual, com 200 vagas totais anuais.
A Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda. possui,

tramitando neste Ministério, mais quatro processos de autorização para

funcionamento de cursos, a saber, de Turismo (n- 23000.016841/99-84),

Administração (n- 23000.016844/99-72), Letras (n- 23000.000766/2000-06)
e Pedagogia (n^ 23000.000768/2000-97) e, desde o dia 22 de setembro do
corrente ano, o processo de credenciamento da lES (n23000.0009794/2000-81).

De acordo com o constante no processo em tela, a lES

ocupa, em regime de comodato, prédio de propriedade da Sociedade
Educativa e Cultural Andrade Aguiar Ltda., mantenedora da Faculdade

Cristo Rei, que funciona no mesmo prédio. O contrato de comodato firmado
pelas presidentes da mantenedora cedente e da mantenedora cessionária mãe e filha, respectivamente - tem, a contar de 30 de dezembro de 1998,
validade de 15 anos.

Em 15 de fevereiro do ano em curso, a Presidente da

Mantenedora assinou Termo de Compromisso junto a esta Secretaria, de
acordo com o estabelecido no artigo 6° da Portaria MEC n- 640/97.
Para avaliar^s condições existentes para a oferta do curso

de Comunicação Social, com a habilitação Jornalismo, a SESu/MEC
designou Comissão Avaliadora, pela Portaria SESu/MEC n- 689, de 29 de
dezembro de 2000, constituída pelos professores Luiz Alberto Scotto da

MA767
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Almeida, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Ofélia Elisa Torres
Morales, da Universidade do Vale do Itajaí. O professor Luiz Alberto
Scotto de Almeida foi substituído pelo professor Helton Ricardo Barretb,^

Portaria SESu/MEC n^ 1.374, de 31 de maio de 2000.
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Os trabalhos de avaliação foram realizados e a Comissãd^
Avaliadora apresentou relatório favorável à autorização para o
funcionamento do curso, com *100 vagas totais anuais, sendo 50 alunos no
turno matutino e 50 no tumo vespertino, regime seriado anual, atribuindo o
conceito global "GB", às condições iniciais de sua oferta.
A Corhissão de Especialistas de Ensino de Comunicação

Social, emitiu Parecer Técnico n- 1.041/00 MEC/SESu/DEPES/COESP, em
22 de setembro de 2000, ratificando o relatório apresentado pela Comissão
Avaliadora.

II - MÉRITO

Os avaliadores ao analisar o currículo do curso

considerou insuficiente o conteúdo da grade curricular proposta pela

instituição, propondo por isso uma nova grade,juntada ao anexo C. Segundo
a Comissão, a lES demonstrou agilidade, apresentando novas ementas

relativas às alterações propostas, como não dispôs de tempo hábil para

propor bibliografia relativa às novas disciplinas, a Comissão propõe que tal
bibliografia possa ser apresentada e inserida quando da visita da próxima
Comissão de Avaliação. Enfatiza "que o Ministério corrobore tanto a grade

curricular proposta por esta comissão e que exija sua implementação quando
da implantação do curso". Alerta por fim, que seja aprimorado e melhor
especificado o conteúdo das novas ementas, tendo em vista que a Comissão
não dispôs de tempo hábil para propor nova redação.
Quanto aos laboratórios, a Comissão considerou-os um

ponto vulnerável, pois excetuando 17 modemos microcomputadores, com
acesso à Intemet, todos os equipamentos apresentados são inadequados e
estão desatualizados, quando não absoletos e defasados, na maior parte dos

casos os equipamentos listados se referem à previsão de compras. A
Comissão apresentou um lista de outros materiais a serem adquiridos.
Quadros demonstrativos dos conceitos obtidos.
Itens avaliados

Conceito

01 - Nível de formação do corpo docente

A

02- Adequação dos professores às disciplinas técnica de jornalismo
03- Adequação dos professores às disciplinas não-técnicas

A

03- Dedicação e regime de trabalho

A

04-Estabilidade do corpo docente*

05-Política de aperfeiçoamento/qualificação/atualização docente
06-Plano de carreira docente

A

-

A
A

07- Qualificação do Coordenador do curso

B

Conceito global do corpo docente

A
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Característica do curso
Item avaliados

01 -Perfil dos egressos

Conceito
—^

—T

^
av

T-—[-=-2í=-

02- Mercado de trabalho alvo

03-Papel do jornalista na sociedade

^

03- Estrutura curricular

04- Recurso da biblioteca de suporte ao curso

05 — Configuração dos equipamentds de laboratório
06-Política de uso dos laboratórios

07 - Plano de manutenção dos equipamentos

A
c
B
-

09-Espaço Físico dos laboratórios
10-Plano de atualização tecnológica dos laboratórios

B

11 -Pessoal Técnico de apoio

A

12- Administração acadêmica
13-Infra-estrutura física

14- Corpo discente
15- Auto-avaliação

-

A
B
-

A

Conceito global dos itens acima

B

A Comissão considerou que as 200 vagas solicitadas é

um número excessivo dadas as características da região, recomendou a
autorização de 100 vagas para o curso a ser oferecido.
A Comissão de Avaliação nada menciona em seu

relatório quanto à existência, nas instalações da Faculdade Santa Amélia, de
facilidades para pessoas portadoras de necessidades especiais.
O processo de credenciamento da Faculdade Santa
Amélia foi analisado por esta Secretaria, que emitiu a Informação
COSUP/SESu n- 82/2000, observando que a Mantenedora deixou de atender

às exigências contidas nas alíneas "a" do inciso II e b do inciso III do Art.
2° da Portaria MEC n- 640/97.

Posteriormente, analisando os processos de autorização

dos cursos de Letras, Turismo, Administração e Comunicação Social

constatou-se que para cada um dos cursos citados, há, no Anexo I dos
respectivo processo, o planejamento econômico financeiro do seu processo
de implantação, permanecendo portanto, sem atender a alínea "b" do inciso
II do art. 2^ da Portaria MEC n^ 640/97, pois, pela cópia apresentada, o ato
constitutivo da mantenedora não está devidamente registrado em cartório.
Informação COSUP/SESu n- 259/2000.
Cabe, ainda, informar que a Mantenedora não

protocolizou processo específico, neste Ministério, solicitando a aprovação
de seu regimento.
Anexos a este relatório, seguem:

A - Síntese das informações do processo e do relatório
da Comissão Avaliadora;

B - Corpo docente;

C - Quadro com a organização curricular.
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ANEXO

B

PROCESSÒ NO 23000000767/2000-42
Conceito:
A

B

C

Incluir a justificativa do conceito:

Considerando relato do item anterior entendemos que a instituição tem bem claro as necessidades do^pei
jornalista profissional competente, critico, ético e identificado com as responsabilidades sociais da profissi

ua

inserção no mercado regional

4 - Nível de formação do corpo docente
ADDBES

aD □Fornecer a Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)

Qtde.

Disciplinas não-técnicas
de jornalismo

%do

Qtde.

Total

% do Total

Disciplinas técnicas de
jornalismo
Qtde.

% do Total

Graduado

Aperfeiçoamento
Mestre

04

44,4

02

Doutor

05

55,6

05

55,6

Total

09

100

07

77,8

lia

02

22,2.

02

22,2

b□□Preencher para todos os docentes que atuaram, ou vem atuando, desde o início do curso (ou
dos últimos cinco anos, o que for menor) os seguintes dados:
•

Nome do Docente:

•

Para cada titulo obtido:

- Titulação

- Área de concentração/especialização
- Instituição e ano de conclusão
• Disciplinas ministradas nos últimos cinco anos

• Áreas de atuação
• Regime de trabalho
•

Data de admissão

•

Data de rescisão

•

Nome do Docente: 1-Geraldo Mattos Gomes dos Santos

Titulação

Arca de concentração /

Instituição e ano de conclusão

especialização
Bacharel em Letras

Letras Neolatinas

Licenciatura em Letras

Letras Neolatinas

Livre-Docente

Língua Portuguesa

Pontifícia Universidade Católica do
Paraná - 1957

Pontifícia Universidade Católica do
Paraná -1957

t

Doutor

Língua Portuguesa

Universidade Federal do Paraná — 1965

(diploma de 1967)
Universidade Federal do Paraná - 1965

(diploma de 1967)

s/

/

fe-

k

■ i;

Áreas de atuação :Professor de língua portuguesa — escritor de livros de língua /?p7;^«gjrerír-v^j?s

UFPR- Colégio Militar de Curitiba - SENAC

^

Regime de trabalho:Tempo Integral

to

Nome do Docente: 2- Noel Edmar Samways

\

Endereço: Rua Itupava, 1653- Curitiba -PR-(41) 264.5355
Titulação
Area de concentração /

\ ^ '•
^-

Instituição e ano de conLÜÍusãcT

especialização
Bacharel em Jornalismo

PUC-PR/1964

Mestre em Educação

Gestão da Educação

PUC-PR/199.7

• Áreas de atuação :Professor
• Regime de trabalho:Tempo Integral
í> Nome do Docente: 3- Geny Hecke van der Brooke
Endereço: Rua XVde Novembro, 1501 -Ap. 41 - Centro - Curitiba —PR -(41)264.4150
Titulação
Area de concentração /
Instituição e ano de conclusão
especialização

Bacharel

em

Comunicação

UFPR-PR/1988

Social

Mestre em Comunicação Social

Relações Públicas e Propaganda

/1994

• Áreas de atuação :Professora

• Regime de trabalho:Tempo Integral
Nome do Docente: 4- Cleussi de Fátima de Maman

Endereço: Rua José Veríssimo 1504- 9953.3033 -Alto Tarumã- Curitiba-PR
Titulação
Area de concentração /
Instituição e ano de conclusão
especialização
Orientação Educacional
Psicopedagogia

Licenciada em Pedagogia
Especialização Latu Sensu
Especialização Latu Sensu

Orientação Educacional
Psicopatologia
Educação
Educação Especial

Mestrado
Doutorado
Doutoranda

UNIVALI-Itajaí/SC - 1989
PUCPR-1991

UNIVALI-Itajaí/SC- 1992
ICSE- Madrid/Espaha /1995
USP/1997
USP/1998

• Áreas de atuação:Professora

• Regime de trabalho: Tempo Parcial
• Nome do Docente: Beatriz Teixeira Miranda

Endereço: Rua Saldanha da Gama 170- Ap. 112- Centro -80.060-170- Curitiba - PR
Titulação
Area de concentração /
Instituição e ano de conclusão
especialização
Licenciada

História

UFPR/1971

Especialização

Semiologia Gráfica

UFPRn975

Mestrado

História do Brasil

UFPR/1978

Doutorado

História Social

USP/1985

• Áreas de atuação :Professora
• Regime de trabalho: Tempo Parcial
• Nome do Docente: Armando João Dalla Costa

Endereço: Rua Antônio Rodrigues Monteiro, 122 - Campo Comprido - 81280-390 41.2731129

Titulação

Area de concentração 1

Instituição e ano de conclusão

especialização

Licenciado

^

Filosofia

Fac. Filosofia, Ciências e Letras

das Fac. Assoc. k>iranga

lon
■\ -.v

Mestre

História do Brasil

UFPR/1993

Doutor

História Econômica

Sorbonne/1998

^

V.V
- • •-

Regime de trabalho ; Tempo Parcial

■ P:-.:

Nome do Docente: Orlando Frizanco
riiwa-rr.

Titulação

Area de concentração /

\ 7V

/.

Instituição e ano^d^<M3ld^afV

especialização
Bacharel

Matemática

CEUB-DF/iaSO

Mestre

Ciência da Computação

UNB/1986

Regime de trabalho : Tempo Integral
Nome do Docente: Celsina Alves Favorito
Titulação

Area de concentração /

Instituição e ano de conclusão

especialização

Bacharel em Comunicação

Jornalismo

UFPR/1984

Social

Especialista
Comunicação

Especialista em Educação
Mestre em Comunicação

em Teoria e Prática do Audiovisual
Educação a Distância

Comunicação

Científica

Tecnológica

PUC-PR/I998
UFPR/1999

e Instituto Metodista de Ensino Superior
- São Bernardo do Campo/1989

Regime de trabalho : Tempo Integral
Nome do Docente: Mário Sérgio Michalizen
Titulação

'

■

-■ —*

Area de concentração /

Instituição e ano de conclusão

especialização
Licenciado

Ciências Sociais

Especialista

Antropologia

UFPR/85

Mestre

Ciências Sociais
Ciências Sociais

PUCPR/93

Doutor

PUCPR/84

PUCSP/99

• Regime de trabalho : Tempo Parcial
•\)
V/

BDDMEC

Avaliar os itens acima conforme os padrões de qualidade.
Conceito:
B

D

Incluir a justificativa do conceito:

Quatro dos nove professores não tem título de graduação embora possuam títulos superiores tais como mestrado e

doutorado o que c^cteriza dado preocupante tendo em vista o reduzido número de professores bacharéis e egressos
a area recomenrtóvel de comunicação e jornalismo. No entanto, considerando que se trata de fase embrionária de

autonzação para implantação do curso, esta comJÊsão recomenda e enfatiza um maior empenho da instituição em
exigir na fase de recrutamento docentes preferencialmente formados nas áreas de comunicação e jornalismo e

j

ANEXO

C

PROCESSO NP 23000.000767/2000-42

—
Titulação

Resime

Intearal

B

Doutor, com resistro profissional
MeÈtre. com reuistro profissional

C

Mestre, com registro profissional

Parcial

" Graduação, com resiistro profissional
Qualquer titulação, sem reaistro profissional

Inteural ou Parcial

Conceito
A

"

I

D

i

E

Intearal

10 - Estrutuni Curricular
Aü JlES

• Apresentar a grade curricular do curso, as ementas das disciplinas, a bibliografia efetivamente
adotada para cada disciplina, os pré-requisitos, a carga horária, e as necessidades de laboratório.
Jornalismo

1 «íprip

1

3 Série

Disciplina

1 C.H.

Disciplina

C.H.

Línaua Portuauesa 1
Introdução ao .Kirnalismo
História da CcMtiunicacão

1 144
! 72
! 72

Telejornalismo 11
Redação Jornalística 11
Comunicação Comparada

72

108

72

Introdução ao .Método Científico

72

Fotojomalismo 11

72

História da Arte e da Cultura

72

Planejamento Gráfico em Jornalismo 11

72

Filosofia

72

Informática

72

Mídia Impressa, Eletrônica e Tecnologia de

Teoria da Comunicação

72

Veicuiação
Rádiojornalismo II

Sociologia Geral e da Comunicação

72
720

<íl IRTOT A 1 .
1
1 Ipríp

72

72

i 72

^ Edição

72

Estética e Cultura de Massa
SUBTOTAL

4 Série

1

72

1 Administração Jornalística

756

1

1

!

Disciplina

C.H.

Disciplina

C.H.

Língua Ponuguesa II

108

Preparação e revisão de originais, provas e

72

textos via internet

Fotojomalismo 1

72

Redação Jornalística lll(Laboratório de •

144

Jornalismo)
72

72

Rádiojomalismo III
Telejornalismo 111

72

Pesquisa em Jornalismo

72

72

Lesislacão e Ética em Jornalismo
Projeto E.\perimental em Jornalismo
Assessoria de Comunicação Social

72

SUBTOTAL

864

TOTAL

3060

Introdução ao Rádio. Tv e Cinema

72

Redação Jornalística 1

Técnicas de Reportagem e Entrevista

72

Jornalística

Planeiamento Gráfico em Jornalismo 1
Rádioiornalismo 1

Tópicos de Teoria Política

i72
136

Realidade Sócio-Econõmicu e Política Brasileira 172
Telejornalismo 1

172

SUBTOTAL

i 720

288
72

19

Si-'
rx

i

0

loH

35
rsts

fcciplmas tcOTcas, dimensionadas em mais de um rnvel, maior rigidez nos pre-requisitos, e nomenclatura das CíA
disciplinas mais adequada p^^ um curso com habilitação exclusiva em jornalismo. A entidade foi rfecep^âvaOs^^sta"-'. M
proposm aceitando por unanimickde toda a grade assumindo sua implantação, inclusive, já adequando propostas da
comissão (novas disciplinas técmcas) que resultaram em ampliação de disciplinas no caso de um professor. ífe

la^, a entidade também foi receptiva (em se tratando de instituição com apenas um curso implrniía
Administração), a sugestão desta comissão para que oferecesse uma disciplina específica de idioma estrangs»®:

(rrcomendamos exclusivamente inglês e espanhol) e introduzisse disciplina específica para execução do jomallaboratório, que não estava contemplado na grade originaL É preciso ser dito, que a proposta da comissão além de

adens^ conteúdo específico e humanista do currículo enfatiza a necessidade dos laboratórios e de sua materíalização

alem de impor peiH profissional dos docentes mais próximo da categoria profissional. Foi nossa preocupação adensar
conteúdo de discipliia relativa a intemet e a proposição de introdução da fundamental disciplina voltada para o estudo
da Teona do Jomahsmo. Segue a proposta completa da grade curricular sugerida pela comissão e aceita nela
institmção para adoção.

"

NOVA GRADE CURRICULAR.

SUGESTÃO DE GRADE CURRICULAR PARA CURSO DE JORNALISMO
FACULDADE SANTA AMÉLIA
1 Série

Língua Portuguesa I

Teoria da Comunicação

^2

História da Comunicação

72

Introdução ao Método Científico

36

Editoração Eletrônica I

Redação Jornalística I

22

História da Arte

72

Filosofia

72

Sociologia Geral e da Comunicação......™.

22

Realidade Sócio-Econômica Brasileira.
TOTAL

72

Optativas

Tópicos Especiais I: Editoração Eletrônica H/Idioma Estrangeiro . .

TOTAL

.720

72

29^

2 Série

Língua Portuguesa H
Redação Jornalística 11

5

-

Técnicas de Reportagem e Entrevista...^
Fotojornalismo I._
Planejamento Gráfico em Jornalismo I.._
Prática de Roteiro em Rádio e TV
Planejamento Gráfico em Jornalismo H

72
72

22
72
72
3g
72

Fotojornalismo n

22

Comunicação Comparada
Radiojornalismo I

3g
22

Telejomalismo I
™tal

:

Optaüvas

Tópicos Especiais H: Comunicação Comunitária
TOTAL..

72
792

3 Série

Redação Jornalística IH; Jornal ■ Laboratório
Edição

Ética e Legislação em Jornalismo...

72

Radiojornalismo H..

j

22

31

Administração Jornalística»

—

Redação Jornalística IV:Jornalismo £specializado(Revista ou Econômico)
Telejornalismo n
Projeto Editorial e Gráfico
Tópicos de Teoria Política
EQstória da Imprensa Brasileira
TOTAL

72

72

72

720

Optativas

Tópicos Especiais ni: Fotografia Digital.

...72

TOTAL

.792

4 Série

rwí-.A

Jornalismo On Line(Internet)

72

Radiojornalismo IIL....................

...

Telejornalismo in........ ..................... .........................

Técnicas e Métodos de Pesquisa em Jornalismo

Comunicação Institucional..
Cultura Brasileira Contemporânea...................... ..... ......

r-

"'

.

...

Teoria do Jornalismo

' "'J2
26

5£Q

36

Sub-Total

Projetos Experimentais(Trabalho de Conclusão de Curso-TCC)..
SubrTotal
Optativa

432
288
720

Tópicos Especiais IV: Psicologia da Comunicação....
total

"Z;

TOTAL HORAS CURSO DE JORNALISMO
DISCIPLINAS NÃO TÉCNICAS:19
DISCIPLINAS TÉCNICAS:24

PRE-REQUISrrOS DA GRADE CURRICULAR PROPOSTA
CURSO DE JORNALISMO -SANTA AMÉLIA
1'^ SÉRIE

Sociologia Geral e da Comunicação:Pre requisito: Teoria da Comunicação
História da Arte: Pre requisito: História da Comunicação

PoSesÍr^'^^*^

Introdução ao Método Científico e Editoração Eletrônica I e Língua

Editoração Eletrônica H:Pre requisito Editoração Eletrônica I

2^ SÉRIE

Língua Portuguesa H:Pre requisito Língua Portuguesa I

Técnicas de Reportagem e Entrevista: Pre requisito Redação Jornalística I
Redação Jornalística H:Pre requisito Redação Jornalística I

"z-S

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR

Informação COSUP/SESu N® 259/2000
Processos n^s: 23000.009794/2000-81, 23000.000766/2000-06, 23000.016841/9984, 23000.016844/99-72, 23000.000767/2000-42. .

Mantenedora: SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL AMÉLIA S/C
LTDA.

CNPJ

: 02.785.295/0001-84

Assunto

: Análise de documentos contidos nos processos em epígrafe, que
tratam do credenciamento da Faculdade Santa Amélia e das

autorizações dos cursos de Letras, Turismo, Administração e
Comunicação Social, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Os documentos contidos no processo n° 23000.009794/2000-81,

que trata do credenciamento da Faculdade Santa Amélia, foram analisados por esta
Coordenação, pela Informação COSUP/SESu n° 82/2000, que apontou o não
cumprimento das exigências contidas nas alíneas "a" do inciso II e "b" do inciso
III do art. 2° da Portaria MEC n° 640/97.

"í

Posteriormente, analisando os processos de autorização dos cursos
de Letras, Turismo, Administração e Comunicação Social constatou-se que para
cada um dos cursos citados, há, no Anexo I do respectivo processo, o planejamento
econômico-financeiro do seu processo de implantação, o que atende à citada alínea

"b". Permanece porém sem atendimento a alínea "a" do inciso II do art. 2° da
Portaria MEC n° 640/97, pois, pela cópia apresentada, o ato constitutivo da
mantenedora não está devidamente registrado.

É a informação.
Brasília, 20 de novembro de 2000.

OSCARITA MENDES LOBATO
Técnica em Assuntos Educacionais

SUSANA REGINA SALUlv(}RANGEL
Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Superior
DEPES/SESu

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

..m.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
departamento de política do ensino
ENMNU supewor

\

COORDENAÇÃO GERAL DE SUPER\TSAO DO ENSINO SUPERIOR
RELATÓRIO/SESu/COSUP

Processo n-

Interessada
CNPJ
Assunto

1063

/2000

23000.009794/2000-81

SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL AMÉLIA LTDA.
02.785.295/0001-84

Credenciamento da Faculdade Santa Amélia, na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

I - HISTÓRICO

A Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda.

solicitou a este Ministério, nos termos da Portaria n^ 640/97, o
credenciamento da Faculdade Santa Amélia, a ser estabelecida na cidade de
Pnnta Grossa no Estado do Paraná.

A Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda., que se

propõe como mantenedora da instituição de ensino a ser credenciada,

informa em seu estatuto ser uma sociedade civil com fins educacionais nao

lucrativos, com sede na Rua Barão do Cerro Azul, n- 827, na cidade de
Ponta Grossa, no Estado do Paraná. De acordo com seu contrato social que
não traz evidência de estar registrado em cartóno, e seu estatuto, as atuais

dirigentes da Sociedade são Rúbia Cristina Andrade Aguar Femeira
Machado, presidente, Kátya Maria Cristina Andrade Aguiar _
Hahn,
secretária, e Isaura Cristina Andrade Aguiar, tósoureira.
Em cumprimento ao disposto na Portaria MEC n

946/97, a Mantenedora apresentou o original da guia de recolhimento
bancário referente ao processo de credenciamento.
II - MÉRITO

O processo de credenciamento foi analisado por esta

Secretaria, que emitiu a Informação COSUP/SESu n« 82/2000, observando

que a Mantenedora deixou de atender às exigências contidas na alinea^^^^
VLS9794

Vi

do inciso m do Art. 2' da Portaria MEC n' 640/97. já que não foi «

aoresentado • o planejamento ecónômico-financeiro do processo ae^ „ =13

implantação da instituição_ e de cada curso proposto, com mdicaçao aL
fontes de receita e principais elementos de despesas.
. _
Posteriormente, analisando os processos de autonzaçao

dos cursos de Letras, Administração, Turismo e Comunicação Social
constatou-se que para cada uni dos cursos citados, ha, no Anexo d
respectivo processo, o planejamento econômico-financeiro do seu processo

«rantU.o que atende á citada alínea "b". Pennanece por^ sern

atendimento à alínea "a" do inciso H do Artigo 2- da
MEC n
640/97, pois pela cópia apresentada, o ato constitutivo da Mantenedora nao
está devidamente registrado.

A

Mantenedora

o

apresentou

no

Processo

22000 016844/99-72, referente à autorização para funcionamento do curso

de Administração, com as habilitações Comércio Exterior e Marketing, o
contrato de comodato eiri que a Sociedade Educativa e

Aguiar Ltda. cede à mantenedora da lES pleiteante, pelo prazo de 15 anos,
O direito de uso do imóvel onde deverá funcionar a mantida.
_
Consta do processo uma cópia do contrato social da

Mantenedora, e tão-somente chancelas notariais para atestar que se trata de
cópia autêntica do original e para reconhecer as firmas nele constantes.

Cabe, ainda, informar que a Mantenedora nao

protocolizou processo específico, neste Ministério, solicitando a aprovação
de seu
processo não há informação sobre as providências
iá adotadas para o atendimento aos requisitos de acessibilidade a pessoas
portadoras de necessidades especiais. As instalações físicas, equipamentos,
laboratórios e bibliotecas deverão ser adaptados, conforme determina a

Portaria MEC n^ 1.679, de 2.12.99, em seu art. 2^ parágrafo umco, alínea
"a". Ainda em atendimento ao mesmo parágrafo, cumpre a mantenedora

apresentar o termo de compromisso formal exigido nas alíneas "b" e c .
III - CONCLUSÃO

Tendo em vista que a Instituição atendeu parcialmente

às exigências contidas na alínea "a" do inciso II do Art. 2^ da Portaria MEC
n- 640/97, pois a Mantenedora apresentou o ato de sua constituição sem o
devido registro em cartório, encaminhe-se o presente processo,

acompanhado dos processos Referentes à autorização dos cursos de
Administração, habilitações Comércio Exterior e Marketing (n

23000.016844/99-72), Turismo (n- 23000.016841/99-84) e Letras,

habilitação Língua Portuguesa e Língua Inglesa (n^ 23000.000766/^^
VLS9794

c?..

j\a^
^5.

06) à consideração Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional d^FL. Kb "H
Educação.

Im.

À consideração superior.

Brasília, 20 de novembro de 2000.

SUSANA REGINASALUM R(Js.NGEL
Coordenadora Geral de Avaliação do Ensino Superior
/SESu

a
LUIZ ROB

S^©1UZA GURI

Diretor do Departamentci de|Política do Ensino Superior
DEPES/SESu

VLS9794

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

^^SSC5Í.>-^
%

RJ?,LATÓRIO/SESu/COSOT N^ 1063

Processo n-

Interessada
CNPJ
Assunto

/2000

23000.009794/2000-81

SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL AMÉLIA LTDA.
02 785.295/0001-84

,

Credenciamento da Faculdade Santa Ameha. na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

I - HISTÓRICO

A Sociedade Educativa e Cultural Amélia Ltda

::^rciamUfda«San^aS:ates«da na cidad;de
Ponta Grossa, no

^ Cultural Amélia Ltda., que se

T^rsr:;r::utSai:ss:dSraS
rr?noSo%i^rrí^arocr
Sr
Kátya
MariaAguiar,
Cristina
Andrade Aguiar Hahn.
secretária, epresidente.
Isaura Cristina
Andrade
tesoureira.
secretana,.

cumprimento ao disposto na Portaria MEC n

'946/97 a Mantenedora apresentou o original da guia de recolhtmen o
bancário referente ao processo de credenciamento.
II - MÉRITO

O nrocesso de credenciamento foi analisado por esta

Secretaria que emitiu a Informação COSUP/SESu n» 82/2000, observando

q^a Mantredora deixou de atender às exigências contidas na alínea- WÚ
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do inciso in do AtL 2= da Portaria MEC n= 640/97 já que não foi
apresentado -o planejamento econômico-fmance.ro do processo d

implantação
da instituição e de cada curso proposto, com mdicaçao_ _ ^ iV.
fontes de receita e principais elementos de despesas.
Posteriormente, analisando os processos de autonzaçac^:^

dos cursos de Letras, Administração, Turismo e Comunicação Socialv^-

constatou-se que para cada um-dos cursos citados, ha, no Anexo
respectivo processo, o planejamento econômico-financeiro do seu processo

de implantU, o que atende à citada alínea '.'b". Permanece porern sem

atendimento à alínea "a" do inciso H do Artigo 2- da Portana MEC n
640/97, pois pela cópia apresentada, o ato constitutivo da Mantenedora nao
está devidamente registrado.

A

Mantenedora

„

apresentou

no

Processo

n

72000 016844/99-72, referente à autorização para funcionamento do curso

dfAdministração, com as habilitações Comércio Exterior e Markeüng, o

contrato de comodato em que a Sociedade Educativa e Cultural Andrade
Aguiar Ltda. cede à mantenedora da lES pleiteante, pelo prazo de 15 anos,
o direito de uso do imóvel onde deverá funcionar a mantida.
Consta do processo uma cópia do contrato social

Mantenedora,e tão-somente chancelas notariais para atestar que se trata de
cópia autêntica do original e para reconhecer as firmas nele

Cabe, ainda, informar que a Mantenedora nao

protocolizou processo específico, neste Ministério, solicitando a aprovação

de seu reg'

processo não há informação sobre as providências

iá adotadas para o atendimento aos requisitos de acessibilidade a pessoas
portadoras de necessidades especiais. As instalações físicas, equipamentos,
laboratórios e bibliotecas deverão ser adaptados, conforrne determina a
Portaria MEC n^ 1.679, de 2.12.99, em seu art. 2^ paragrafo unico, alínea
"a". Ainda em-atendimento ao mesmo parágrafo, cumpre a rnamenedora

apresentar o termo de compromisso formal exigido nas alíneas b e c .
III - CONCLUSÃO

Tendo em vista que a Instituição atendeu parcialmente

às exigências contidas na alínea "a" do inciso II do Art. 2^ da Portana MEC
n- 640/97, pois a Mantenedora apresentou o ato de sua constituição sem o
devido registro em cartório, encaminhe-se o presente processo,

acompanhado dos processos j-eferentes à autorização dos cursos de
Administração, habilitações Comércio Extenor e Marketing (n

23000.016844/99-72), Turismo (n- 23000.016841/99-84) e Letras,

habilitação Língua Portuguesa e Língua Inglesa (n^ 23000.000766/^^
VLS9794

Ç;-

06) à consideração Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação..

À consideração superior.
Brasília, 20 de novembro de 2000.

SUSANA REGINASALUM^NGEL
Coordenadora Geral de Avaliação do Ensino Superior
DEPÊS/SESu

LUIZ ROSp^^l^IZA GURI
Diretor do Departamento dejfPolítica do Ensino Superior
DEPES/SESu

VLS9794

