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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO:

UF

Fundação Pinhalense de Ensino

SP

ASSUNTO:

Renovação de reconhecimento do curso de Medicina Veterinária, bacharelado, ministrado
pelo Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, com sede na cidade de
fv^)

Espírito Santo do Pinhal, no Estado de São Paulo
RELATOR:

Lauro Ribas Zimmer
PROCESSO N.":
23000.010113/2000-27
COLEGIADO:

PARECER N.°:
CNE/CES 733/2001

CES

APROVADO EM:
09/05/2001

I - RELATÓRIO

O presente processo trata de pedido de renovação de reconhecimento do
curso de Medicina Veterinária, bacharelado, ministrado pelo Centro Regional Universitário de

Espírito Santo do Pinhal, mantido pela Fundação Pinhalense de Ensino, com sede na cidade
de Espírito Santo do Pinhal, no Estado de São Paulo.
O referido curso foi reconhecido pela Portaria MEC 564/93 (Parecer CFE

34/93) e oferece 120 (cento e vinte) vagas totais anuais.
O processo em apreço foi constituído em atendimento à Portaria Ministerial
1.741/99 que, complementando o disposto na Portaria MEC 755/99, determinou a inclusão de
mais 48 (quarenta e oito) cursos no processo de renovação de reconhecimento.
Ao encaminhar os processos à deliberação do Conselho Nacional de
Educação, pelo Relatório SESU/COSUP 488/2001, a Secretaria de Educação Superior do
MEC - SESu/MEC informa que, considerando o resultado obtido no Exame Nacional de
Cursos - ENC e os conceitos atribuídos pela Comissão de Avaliação aos 3 (três) grupos de
indicadores relativos ao Corpo Docente, Projeto Pedagógico e Instalações, adotou o seguinte
critério para recomendar o prazo de reconhecimento dos cursos:

conceito igual a Cl(Condições Insuficientes) em dois, dos três grupos
de indicadores de avaliação das condições de oferta, combinado à
menção 'D' ou 'E' no ENC, esta Secretaria recomenda à Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação a não renovação
do reconhecimento do curso e que delibere acerca da aplicação do

disposto na alínea 'b', Parágrafo Único do art. 2° da Portaria Ministerial
755/99, que determina a revogação do ato de reconhecimento do curso.
Esta Secretaria recomenda também a suspensão do processo seletivo e de

aceitação de alunos por transferência para o curso, no<período concedido
pelo Conselho Nacional de Educação para o saneammth das deficiências
apresentadas.

\
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- conceito igual a Cl (Condições Insuficientes) em um dos grupos
indicadores de avaliação das condições de oferta, combinado à menção
'D' ou 'E' no ENC 2000, esta Secretaria recomenda à Câmara de

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, a renovação do
reconhecimento do curso pelo prazo de um ano.

- conceito superior a Cl (Condições Insuficientes) em todos os grupos
indicadores de avaliação das condições de oferta, combinado à menção

igual ou superior a 'C no ENC, esta Secretaria recomenda à Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, a renovação do
reconhecimento do curso pelo prazo de três anos.

- conceito igual a CR (Condições Regulares) em pelo menos um dos grupos
de indicadores de avaliação das condições de oferta, combinado à

menção igual ou superior a 'C no ENC 2000, esta Secretaria recomenda
à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, a
renovação do reconhecimento do curso pelo prazo de três anos.

- conceito superior a CR (Condições Regulares) em todos os grupos de
indicadores de avaliação das condições de oferta, combinado à menção

igual ou superior a 'C no ENC 2000, esta Secretaria recomenda à
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, a
renovação do reconhecimento do curso pelo prazo de cinco anos."
Para verificar as condições de fimcionamento do curso foi designada

Comissão de Avaliação, pela Portaria SESu/MEC 2.452/2000, que atribuiu aos três grupos de
indicadores avaliados os seguintes conceitos:
-

Corpo Docente- CB
Projeto Pedagógico - CMB

-

Injfia-estrutura - CB

No Exame Nacional de Cursos-ENC de 2000 o curso obteve o conceito C.
II - VOTO DO RELATOR

Em face do exposto, opino favoravelmente à renovação do reconhecimento,

pelo prazo de 5 (cinco) anos, do curso de curso de Medieina Veterinária, bacharelado,
ministrado pelo Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, mantido pela
Fundação Pinhalense de Ensino, com sede na cidade de Espírito Santo do Pinhal, no Estado
de São Paulo, com 120 (cento e vinte) vagas totais anuais, que devem ser distribuídas em
turmas de, no máximo, 50 (cinqüenta) alunos para as aulas teóricas e de 25 (vinte e cinco)

alunos para as aulas práticas, no turno diurno, em regime semestral.
A Instituição deverá incluir o conceito resultante da avaliação do curso no

Catálogo e no Edital do processo seletivo, de acordo com o estabelecido ma Portaria MEC
971/97 e na Portaria SESu/MEC J<647/2000.
Brasíha-DF,

Lauro Ribas Zi:
Relator

de

er

aio de 2001.

III- DECISÃO DA GAMARA

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

Sala das Sessões, em 09 de maio de 2001

Conselheiros:

Arthii- Roquete de Macedo - Presidente

José Carlo^ meida da Silva - Vice-Presidente
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M ST^PERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR

relatório SESu/COSUP N" 438 /20(fl
Processos n.»s;23000.009982/2000-m^
do curso de Administração,
Assunto

:Renovação d

Universitário da Grande Dourados, com

ministrado pelo Centro Universitano a

sede no municipio de 0°^""

n.»

Sul, e outros relacionados no anexo na ronai
1741/99.

I-HISTÓRICO
v-x

que peia sua natureza sao

o o noív rip 10 de outubro de 1996, este

drCursos-ENC - e a Avaliação das

/mptatados.
Trata-se do Exame Nacional de Cursos cursos de Engenharia
Condições de Oferta dos Cursos de
Considerando o ingresso em

cursos de

c Química, Medicina Veterinária e
Lministração, Direito, Engenharia Cml (IWh no n

Cursos, a disponibilidade dos ^7"^"

considerando a-relevância socia
integração entre o sistema de avaiaç

credenciar instituições de ensino superior.

Nacional de
^

de

sistema de supervisão do ensino
g^ jo^ais estabelecidas

A Portaria Ministerial n.= 755. de 11 de maio de 1999,

estabeleceu os princípios desta integração ao referenciar-se aos r^ultados o

Exame Nacional de Cursos e da Avaliaçao das Condições de Oferta, para
determinar o conjunto de instituições, que possuem cursos de graduaçao numa
determinada área do conhecimento, a serem avaliados, pelos procedimentos
habituais da supervisão, objetivando a renovação do seu rec^hecimenta
Complementando o disposto na Portaria MEC n- 755/99, foi
editada a Portaria Ministerial n= 1741/99, que determinou a inclusão de quarenta
e oito cursos, sendo onze de Administração, sete Jurídicos, seis de Engenharia
Civil, três de Engenharia Química,cinco de Medicina Veterinária e dezesseis
de Odontologia no processo de renovação de reconhecimento. ^
Cumpre destacar, que do rol de instituições que intepam o anexo

da Portaria Ministerial n^ 1741/99, a Faculdade de Direito de Teofilo
Universidade de Alfenas e a Universidade de Itauna

^

Educacional do Estado de Minas Gerais, enquanto a Faculdade de Odontdo i
de Barretos
pertence
ao Sistema
Educacional
do Estado de Sao,Paulo,,e portanto
foram
excluídas
da planilha
anexada
a este Relatóno.
r - i,
Além disto, cumpre esclarecer que foram excluídos da referida
planilha, os cursos de:

> Administração da Faculdade de Economia e Finanças do Rio de.
Janeiro e Direito do Centro de Ensino Superior de Catalão, das
Faculdades Integradas do Planalto Central e da Uriiversidade Veiga de
Almeida, amparados no art. 9° da Portaria Ministerial n 755/99,
> Jurídico da Faculdade de Ciências Humanas Exatas e Letras de

Rondônia, que tendo seu reconhecimento renovado pelo prazo de
hum ano, pela Portaria Ministerial n° 1.842, de 27 de dezembro de
1999, não protocolizou até a presente data pleito objetivando sua
renovação;

> Administração da Faculdade de Educação e Ciências
Administrativas de Vilhena, cujo processo n° 23000.004512/2000-59,
foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação para deliberação
em 02/03/2001, Relatório COSUP/DEPES/SESu n® 346/2001;

> Administração das Faculdades Integradas Anglo-Americano, que
não viabilizou a visita da Comissão Avaliadora designada pela
Portaria SESu n° 2.434/2000, de 20/09/2000, renovada em 20/12/200

".pela Portaria SESu n° 3.909/2000, afnbas com prazo de noventa dias.
modelo1741 X

alegando em comunicação telefônica não ter, até a expiração da ultima
Portaria, concluído as obras de sua infra-estmtura física;

> Odontologia da Universidade Federal do Maranhão, cüja^avaliação

não pode ser concluída, em virtude da mudança das instalações físicas
onde funciona o curso para outra edificação.

Para cada instituição foi constituído um processo especifico,

contendo o ato legal de reconhecimento do respectivo curso, os r^ultados das
avaliações realizadas pelo MEC, a saber, Exame Nacional de Cursos

Condições de Oferta, e outras informações consideras relevantes _
_
Considerando que a Avaliaçao das Condições de Oferta destes

cursos foi realizada no período 1997/1998, produzindo relatónos indipduais, por
curso contendo conceitos globais para três grandes grupos de mdicadores, quais
sejam- Corpo Docente, Projeto Pedagógico e Instalações,, cada um dos cursos
elLcados no anexo a Portaria n= 1741/99 foi reavaliado em 2000, por comissão

designada pela SESu/MEC, utilizando-se de instrumento especialmen e
desenvolvido para esta finalidade.

_ _

i-

À partir deste relatório, elaborado pela Comissão de Avali^ao
designada pela SESu em 2000, e dos resultados dos três últimos ENC
recomenda-se à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
Educação, o prazo para renovação do reconhecimento do curso ou o seu

enquadramento nas condições dispostas no artigo 6^ da Portaria Ministerial n
755/99.

II- MÉRITO

Esta Secretaria ao encaminhar os processos à deliberação do

Conselho Nacional de Educação adotou o seguinte critério para recomendar o

prazo de renovação do reconhecimento dos cursos, considerando o resultado
obtido no Exame Nacional de Cursos e os conceitos atribuídos pela Comissão de

Avaliação aos três grupos de indicadores relativos ao Corpo Docente, Projeto
Pedagógico e Instalações.
A avaliação que conduziu a:

• conceito igual a Cl( Condições Insuficientes ) em dois, dos três
grupos de indicadores de avaliação das condições de oferta,
combinado à menção "D" ou "E" no ENC 2000, esta Secretaria
recomenda à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
modelol741 X

Educação a não renovação do reconhecimento do curso e que delibere

=cifpaP^rso,Xvf:
no rsnfrrpo^
Nacional de Educação para o saneamen
apresentadas.

conceito i»ual a Cl(Condições Insuficientes) em um dos grupos
HrM cadores de avaliação das condições de oferta, combinado a

ct "ü" ou "E" no ENC 2000. esta Secretaria recomenda a

~a
de
Educaçfo
Superior
do
Conselho
Nacional
de
Educação,
a
renovação do reconhecimento pelo prazo um ano,
PT ( Pnndicões Insuficientes ) em todos os

grapos
°dTtXadores
de avaliação das condições de oferta
, j
""H" nii "E" no ENC, esta Secretana recomenda
rc"m:fd:E~o superior do Conselho Nacional de Educação, a
renovação do reconhecimento pelo prazo três anos.

. conceito igual a CR( Condições Regulares) em pelo menos um

grupos de indicadores de avaliação

condições de oferta

cotnbinado à menção igual ou superior a C no ENG 2000. esta
Secretaria recomenda à Câmara de Educação Supenor do Conselho
Nacional de Educação, a renovação do reconhecimento pelo prazo tres
anos.

. conceito superior a CR( Condições Regulares )_ em todos os
grupos de indicadores de avaliação

combinado ã menção igual ou supenor a _C no ^NC 2000

Secretaria recomenda ã Câmara de Educação Supenor do Conselho
Nacional de Educação, a renovação do reconhecimento pelo prazo
cinco anos.

Cabe ressaltar que, na hipótese da Câmara d® Educação Supenor

deliberar pela inclusão no art. 6° da Portaria Ministerial n 75d/99, de qudquer

curso objeto deste relatório, os critérios de recomendação^ da

^

reconhecimento se alteram. Neste caso a SESu adota a existência de um uraco

modelo1741 X

conceito insuficiente em qualquer das dimensões avaliadas, como critério para
não renovação de reconhecimento.

Os critérios descritos expressam a atenção desta Secretaria aos

prcedtaentÍs diLtTSfcièndaTqu^
avaliados.

Encaminhe-se o presente Relatório à Câmara de Educação

Superior do Conselho Nacional de Educação, acompmhado dos processos, dos
relatórios de avaliação individuais de cada curso, para deliberação.
À consideração supenor.

Brasília, 28 de março de 2001.
SUSANA REGINA SALUM RANGEL

Coordenadora Geral de Supervisão do Ensino Supenor
DEPES/SESu

LUIZ ROBERfópZA GURI ^
Diretor do Departamento de Pdítica do Ensino Superior
DEPES/SESu

modelo1741_X

CURSOS JURÍDICOS
Processo

1997

1996

Instalações

Corpo Doe.

1998 1 1999 1 2UUU
1997/98

2000

1997/9

Cl
CR

CB

CB

C

C

23000.010049/2000-84 Universidade Iguaçu

D

D

SC

CMB

8
CB

CB

Cl

CB

CB

proposto

2000 1997/9 200

8

23000.010046/2000-41" Faniiiriade de Direito do Vale do Rio Doce"

Prazo

Conceitos das Condições de oferta

Conceitos no ENC

Instituição

O

CB
CR

5 anos
3 anos

MEDICINA VETERINÁRIA
Instituição

Processo

N.'

1998

1997

1999

Pinhal
23000.010000/2000-21

■2

D

Centro Reg. Universitário de Espírito Santo do
^

^

D

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sui

23000.010003/2000-65 Universidade Federal da Bahia
23000 010007/2000-43

2000

1997/98 1 2ÕÕÕ

proposto

1997/98

2000

Cl

CB

5 anos

Cl

CB

CR

CMB

CR

Cl

CR

Cl

CR

3 anos

CR
CB

CB

CR
CB

CB

CR
Cl

CR

3 anos

CR

3 anos

Cl

"CR"

5 anos

CR

D

Universidade
da Paraíba
uiiiveioiuauc^ Federal
■
—

Instalações

Corpo Doe.
1997/98

23000.010113/2000-27

Prazo

Conceitos das Condições de oferta

2000

CB

CB
Ct\/1B

CB
CMB

CB

23000.010012/2000-56., Universidade Federal Rural de Pernambuco
ODONTOLOGIA
Instituição

Processo

N.'

1997

1998

1999

23000.009995/2000-88 Faculdade de Odontologia de Campos
23000.009997/2000-77 Faculdade de Odontologia de Caruaru
23000.010001/2000-76 Universidade de Mogi das Cruzes
mnvtfl&luau':? do Amazonas
23000.010004/2000-18 Universidade
23000.010006/2000-0/ Universidade do Grande Rio Prof. Jose Sousa
Herdy

7

10

D

D

23000.010010/2000-6T Universidade do Oeste Paulista
23000.010017/2000-89" Universidade Federai da Bahia
23000.010019/2000-/8" Universidade Federal de Sergipe"
23000.010163/2000-12 UniVersidade Federal do Pará

Universidade Iguaçu
TT 23000.010023/2000-36
"23000.010024/2000-81"
12 33nnn ni nn24/20üu-8i Universidade
univer&iudue Metodista de Piracicaba

SESu/COSUP

488/01)

D

D

CB

D

D

CR

D

D

D

D

Instalações

Corpo Doe,
1997/98

23000.010015/2000-90" Centro de Ensino Superior de Valença

Prazo

Conceitos das Condições de oferta

2000

2000

1997/98

2000

1997/98

2000

CMB
CB

CR

CB

CR

Cl

CB

Cl
Cl

CB
CR
CR
CR
CR
CR

Cl
CB
CB
CB

CR

Cl

CR

CB

Cl

CR

CR

CR

proposto
3 anos
3 anos
3 anos
3 anos

3 anos

CB

Cl

CR

Cl

CB

Cl

CR

Cl

Cl

CB

5 anos

CR
CR

3 anos
1 ano

CB

CR
CB
Cl

CB

CB

CB
CMB

Cl
Cl

CR
CB

3 anos

CR

CB

CR

3 anos

CB

CR

CB

Cl

CB

CR

Cl
CMB

CR

CB

CR

CB

CMB

CMB
CB

CR

^

3 anos

3 anos

- atório
Planilhl, 02/04/01

COSUP/SESu/MEC

(29-03-2001)

(*)PROCESSOS ENCAMINHADOS AO CNE,REFERENTES AO RELATÓRIO SESu/COSUF N° 488/2001
ADMINISTRAÇÃO
Processo

N.'

1996

23000.009982/2000-17

Centro Universitário da Grande Douradõi"

23000.009984/2000-06
23000.009990/2000-56
23000.009991/2000-08

Facuidade Anhanauera de Ciências Humanas
Faculdades Integradas de Jacarepaguá
raCUlUaUCO

1997

1998 1999

2000

D

SC
-

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul

5

D

Universidade Norte do Paraná
'•■7- 23000.010044/2000-51
■H 23000.007532/2000-81 Universidade Para Desenv. Do Est e Keg. uo

proposto

instalações

1997/98 2000
1997/98 2000 1997/98 2000
CMB
CMB
CB
CR
CB
CR
CB
CB
CB
CR
CB
CR
CMB
CR
CR
Cl
CB
CR
CR
CR
CB
CR
CR
CR

D

D

Orq. Did. Ped.

Corpo Doe.

D

23000.009992/2000-44 Universidade da Região da Campanha
23000.010041/2000j18 Universidade de Cuiabá

Prazo

Conceitos das Condições de oferta

Conceitos no ENC

Instituição

CR
CR

CR

CR

CR

Ci

"CBI

CR

i

CB
CB
Ci

CB

CB

CR

CR

CB

CB

CB

CB

CB
CB

CR
CB

,

5 anos
5anos

3 anos
3 anos
3 anos
1 ano
3 anos
3 anos

'

Pantanal
.

__o >400/r\l\

conforme Relatório SESu/COSUP 488/01)
engenharia

N.=

Processo

instituição

Curso

1996

23000.010111/2000-38" Engenfiaria Civil Centro Universitário Augusto Motta
Engenharia Civil Facuidade de Engenharia Souza
23000.010150/2000-36

1997

1998

1999 2000

Instalações

Corpo Doe.
1997/98 2000 1997/98

2000 1997/98 2000
1 ano

SC
CR

CR

23000.010053/2000-42 Engenharia Civil Pontifícia Universidade Católica de
Campinas

Química

23000.010152/2000-24 Engenharia
Química

23000.009998/2000-11 Engenharia
Química

Universidade da Amazônia

SC

Universidade de Guarulhos

Universidade Federal do Paró

proposto

3 anos

Marques

23000.010056/2000-86 Engenharia Civil
23000.010130/2000-64" Engenharia Civil
23000.010112/2000-82 Engenharia Civil
23000.010140/2000-08 Engenharia

Prazo

Conceitos das Condições de otertã

Conceitos no ENC

SC

CB

3 anos

CR

3 anos
3 anos

CR

CB

CB

CR

5 anos

CR

GR
Sr

CR

3 anos

CB

Universidade Católica de
Pernambuco

Universidade de Guarulhos
Universidade Paulista

CR

CR

CR

CR

CR

CR

3 anos

CR

CB

CB

CR

CR

CR

3 anos

Planilhl, 02/04/01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE
ENSINO

PARECER TÉCNICO N°^5^'01/MEC/SESii/DEPES/COESP
PROCESSO W:

23000.010113/2000-27

MANTENEDORA:Fundação Pinhalensé de Ensino

NIANTIDA: Centro Regional Universitário do Espirito Santo do Pinhal
CIDADE:
Espirito Santo do Pinhal
ASSUNTO : Renovação de Reconhecimento do Curso de ívíedicina
Veterinária

I - fflSTÓRICO

A Comissão de Avaliação designada pela Portaria
SESu/MEC n° 2.452-1, publicada no D.O.U. de 26 de setembro de 2000,
constituida pelos Professores Eduardo de Bastos Santos, Olimpio Crisostomo
Ribeiro e Ana Maria Tiseo representante do MEC-SP, para avaliar as
condições de Oferta para fíns de Renovação de Reconhecimento do Curso de
Medicina Veterinária, , realizou a visita nos dias 14 a 16 de novembro de
2000.

n-MÉRITO
A Instituição cumpriu satisfatoriamente os itens da
avaliação que integram o padrão de qualidade da área do curso, e a Comissão
atribuiu aos itens avaliados os seguintes conceitos:
Item

Conceito

Projeto Pedagógico
Corpo Docente

Qualificação

do

B
B

Coordenador

do

C

Recursos

A

Curso

Infi:a-Estrutura

Física

e

Materiais
Biblioteca

A

1^

^'ly

III- DEFICIÊNCIAS
VERIFICAÇÃO:

APONTADAS

PELA

COMISSÃO

DE

A Comissão de Especialistas de Ensino de Medicina Veterinária
considerando o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação recomenda
que:

- A Instituição deve implementar uma política de qualificação mais eficaz
com a finalidade de melhorar a capacitação do seu quadro docente;
- Há necessidade de adequação da carga horária curricular;
- Há necessidade de ampliação e atualização do acervo bibliográfico;
- A Instituição deve envidar esforços no sentido de reverter o quadro atual
do regime de trabalho, uma vez que o percentual de docentes em tempo
integral é de apenas 13,6%;

- A produção cientifica e atividades extra-classes devem ser incentivadas a
fim de possibilitar maior envolvimento e participação dos alunos nos
projetos acadêmicos.

IV-CONCLUSÃO

A Comissão de Especialistas de Ensino de Medicina Veterinária considerando
o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação
homologa o relatório da Comissão de Avaliação e recomenda a

renovação do reconhecimento do curso de Medicina Veterinária, com 120
vagas anuais, com 02 turmas de 60 altmos cada, turno diurno, com regime de
matrícula semestral, ministrado pelo Centro Regional Líniversitário do
Espirito Santo do Pinhal, com sede no município de Espirito Santo do Pinhal,
mantida pela Fundação de Ensino Pmhalense com sede no município de
Espirito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo. A nova renovação de
reconhecimento deverá ser feita pelo prazo de 04(quatro) anos.
Brasília, 21 de março de 2001

Edui

José Ailto

ge

João Carlos Pereira da Silva

tônio Marques

■■■■■

"^Kj. :,'^L
Publicidade e Propaganda
• ^'7Cv

TOTAL DO BLOCO

240

16

OBS.: TC significa Tronco Comum;

síntese curricular

Disciplinas obrigatórias do tronco comum
Disciplinas eletivas do tronco comum
Disciplinas específicas
Projeto experimental
Carga horária total

600 h
600 h
1260 h
270 h
2730 h

Total de créditos

182

Estágios e Atividades complementares
Para a concretização do perfil do profissional de Publicidade e Propaganda a ser

formado pela FAÇID. orientado para o desenvolvimento de competências e habilidades, estão
programadas atividades práticas no campo de trabalho nas forma de estágios, bem como outras
atividades complementares que visem a ampliação, aprofundamento e enriquecimento do
aprendizado dos estudantes no decorrer do Curso. Estas práticas são fundamentais, ampliando
a visão possibilitada pelas atividades de ensino e aprendizagem realizadas em sala de aula e
laboratórios. Além disso, elas também vão propiciar a interação do ensino com a realidade
cultural e sócio-econômica local, regional e nacional, fazendo do profissional formado pela
FACID muito mais sintonizado com a dinâmica realidade.
A denominação estágios foi destinada aos estudos e práticas externas à FACID, em

ambientes próprios de trabalho do profissional de Publicidade e Propaganda, supervisionadas

por um docente do Curso, propiciando experiências que possibilitem ao estudante relacionar
questões de sua formação acadêmica com uma percepção prática e direta do mercado de
trabalho.

Na estruturação do currículo não ficou estabelecida uma disciplina com a denominação

de estágio, conforme é comum ocorrer em currículos de outros cursos de graduação, em que
tal disciplina é colocada como última atividade curricular a ser desenvolvida pelo estudante.
No Curso de Publicidade e Propaganda da FACID esses estudos e práticas em ambientes de

trabalho do profissional, supervisionados por um professor, estão distribuídos do IV ao VIII
bloco curricular, como parte do conteúdo de determinadas disciplinas, com previsão de uma

carga horária mínima a ser cumprida. Ficará a critério do professor da disciplina, tendo como
referência as possibilidades e importância do aprendizado para o estudante, a ampliação da
carga horária para estes estudos e práticas no campo de trabalho,
O quadro a seguir apresenta as disciplinas que incluem atividades de estágio em sua
ementa, o que não exclui a possibilidade de outras disciplinas assim fazerem, tendo como
critério o melhor aprendizado possível do estudante e a maior compreensão dos processos
comunicações no ambiente relativos à Publicidade e à Propaganda.

Bloco/ano

Bloco IV
2° ano

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS
Disciplina
Horas mínimas de estágio

. Administração de empresa e departamento
de comunicação

I5h

40

