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I-RELATÓRIO

.

Tendo em vista consulta da Secretaria de Educação de Minas Gerais sobre a validade

de diplomas expedidos por Faculdades de outros Estados da Federação e denúncia de que
cursos de Pedagogia estariam sendo oferecidos em finais de semana ou mesmo
semestralmente, a SESu/MEC emitiu a Informação 97/2000. Tal informação conclui a sua
análise recomendando, entre outros aspectos, a realização de avaliação in loco pela
REMEC/SP com vistas a identificar os alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Antonio

Augusto dos Reis Neves, sediada em Barretos - São Paulo, que cursaram com freqüência e
aproveitamento e integralizaram o currículo nos anos de 1998 e 1999, visando à expedição e
registro de seus diplomas.

II - VOTO DO(A)RELATOR(A)

A Relatora recomenda o acolhimento das medidas propostas pela SESu/MEC ao

mesmo tempo em que solicita informações sobre o andamento das investigações já
procedidas.

Brasília(DF), 04 de abril de 2001.

Conselheiro(a|/oilke Weber — Relator(a)
III - DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do(a) Relator(a).
Sala das Sessões, em 04 de abril de 2001.
Afthur Roquete de Macedo -Presidente
Conselheiro Ajthur

iConselheirc
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José Carlos Almeida da Silva - Vic^-iPresidente
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MINISTÉRIO I A EDUCAÇÃO
SECRETARIA >E EDUCAÇÃO SUPERIOR

COORDENAÇj O GERAL DE LEGISLAÇÃO E NORMAS DO ENSINO SUPERIOR
PROCESSO N"" ',3123.003838/99-50

INTERESSADC : Associação Cultural e Educacional Barretos

INFORMAÇÃO N"0097 / 2000

Senhor Sí :retário:

I-HISTÓRICC

Versa o resente processo sobre irregularidades apuradas na Associação Cultural e
Educacional de E uxetos - ACEB,entidade mantenedora das seguintes Faculdades: Faculdade de

Educação Antôn o Augusto Reis Neves, Faculdade de Ciências Contábeis de Barretes e
Faculdade de Tec lologia em Processamento de Dados de Barretos.

O registro dos diplomas expedidos pelas instimições de ensino superior mencionadas era

realizado pela Ur versidade Federai de São Carlos tendo sido suspenso em vista do resultado da
avaliação instituc onal realizada, deflagrada em virtude de expediente enviado a esta Secretaria
pelo MIví, Juízo c i Terceira Vara Cível de Barretos.
A entidad encaminhou expediente, protocolado nesta Secretaria sob o n" 028544,1999-

50 no qual solic: a a reconsideração da decisão que determinou a suspensão do registro dos
diplomas e.xpedi< as pela Faculdade de Ciências Contábeis de Barretos e" pela Faculdade de
Tecnologia em ?i >cessamento de Dados de Barretos.
j

O process já foi objeto de imimeras análises desta Coordenação Gerai de Legislação-e
Normas do Ens lo Superior, no entanto toma-se necessária a abordagem específica do

requerimento fon ulado pela Instituição.'
F.rp parale c tramita perante esta Secretaria o processo n° 23033.002700/98-25 que trata
do credenciament »das Faculdades Integradas Soares de Oliveira - FlSO.^e da aprovação do seu
regimento unifica .0.

n-AN^ISE

Depreendi se da documentação acostada aos presentes autos que as irregularidades
acadêmicas notic adas se concentram no desenvolvimento das atividades da Faculdade de

Educação Antônit Augusto dos Reis Neves que ministra o curso de Pedagogia,
Restou coi iprovada a admissão de alunos além do número de vagas autorizadas para o
curso de Pedagos a ministrado pela EES. Além disso, a comissão de avaliação, após analisar os'
registros acadêmi ;os de alguns discentes, asseverou que não foram observados os requisitos
legais de aproveit mente e freqüência.
Cumpre sa ientar que os cursos de Ciências Contábeis e de Tecnologia em processamento
de dados, ministn ios por instituições também mantidas pela ACEB,têm funcionamento regular
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,s reconhecidos (conforme Decreto n° 418, de 12 de agosto de 1994 e Deereto n»

145, de 11 c : maio de 1995, respectivamente).

Assi] t, a decisão de suspensão dos registros dos diplomas não deve subsi<tfir a.

i^gul^^ç

âmbito da Faculdade de Educação Antónin Anc^isto do^ Pet-

^on^J ,atn o procedimento dos
'"r /

nas conclust is contidãrnõTêiatório elaborado pela comissão de avaliação não há referência à

jriegolanaaç s acadêtnicon nas atividadea da Facadade de Ciêndaa ConSeí de B^^fe da
Faculdade a< Tecnologia em Processamenio de Dados de Barretes.
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processo mencionado, procedendo-ss o credenciamento por transformação

III-CONCL rSÃO

Em faci das razões expostas recomendo:
a)

seja
ider

b)

teumimado á REMEOSP a ráaliaação ds avaliação in loco com vistas a
ificar os alunos do curso dc Pedagogia que cursaram com feqOència e

aprc

^eiramento e míegraiizaram o currículo nos anos de 1998 e 1999, com vistas a

exp<

iição e registro de seus diplomas;

on^ção à Universidade Federal de São Carlos - UFSCar para que proceda o
xo dos diplomas expedidos pela Faculdade de Ciências Contábeis de Barretes e
pela Faculdade de Tecnologia em Processamento de Dados de Barretos com as
a ar

regi:

caut

ias legais;
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ia -u arizado c trSimte do processo a° 23033,002700/98-25 que versa sobre_o
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de seu: íguneuto unificado.
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