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RELATÓRIO
HISTÓRICO

Trata o presente Processo do reconhecimento do curso de Direito, ministrado
pela Universidade Ibirapuera, mantida pela Associação Princesa Isabel de Educação e
Cultura.

A Comissão de Ensino Jurídico de Ordem dos Advogados do Brasii,

apresentou relatório com Parecer favorável aci reconhecimento do curso.
A Comissão Verificadora manifestou-se favorável ao reconhecimento do
curso, face as impressões colhidas "in loco" das condições da Universidade e, ievando
também em contra, a manifestação prévia e avorávei de OAB.

II - MERÍTO

As comissões de verificação nao fizeram comentários sobre o elevado

número de vagas do curso. A SESu consultou o presidente da Comissão Verificadora,

professor Francisco dos Santos Amaral, sòbre a adequação das instalações físicas e
corpo docente para o total de vagas. O presidente da referida comissão considerou-os
adequados tanto ao totai de vagas comp ao totai de alunos do curso de Direito
oferecido peia Universidade Ibirapuera.

A SESu/MEC através do Relatório n- 635/98 recomenda que o número de

alunos máximo por turno não exceda a 60, e qu^ o prazo de reconhecimento seja por
quatro anos.

O curso foi avaliado no Exame Ncicional de Curso com as seguintes
menções:
Conceito ENC

Titulação

Jornada

Rei. cand/vaga/vest.

1997

C

B

D

1998

C

B

A

5,8
5,0

II). VOTO DO RELATOR

Acolho o Relatório n- 635/98 SESu/dotec e manifesto-me favoravelmente ao
reconhecimento do curso de Direito, ministrado pela Universidade Ibirapuera, mantida

pela Associação Princesa Isabel de Educação e Cultura, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com 640 vagas tòtais anuais, distribuídas em turmas com
até 60 alunos cada uma, pela prazo de quatro anos.

Brasília-DF, 28 de janeiro de 1999.
Roberto CMdio Frota Bé
Relator

III) DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior acompanha o voto do relator.
Sala das Sessões, em 28 de janeiro de 1999.

Conselheiros: Hésio'^^fciqueâjefe3^o- Presidente
Roberto Cláudio Frota Bezerr^- Vice-Presidente

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO bESPORTO
secretaria de educação supe rior

W99

departamento de política do ensino superior

COORDENAÇÃO GERAL DE ANÁLISE TÉCNICA
RELATÓRIO/SESu/COTEC N°

635

3/

/98

Processo n°

23000.005314/98-36

Meressada

ASSOCIAÇÃO PRINCESA SABEL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OjC

50.954.313/0001-20

Assunto

Reconhecimento

ciürso de Direito, ministrado pela
Universidade Ibirapuera com sede na cidade de São Paulo,
do

Estado de São Paulo.
I - fflSTORICO

O Reitor da Universidade Ibirapuera encaminhou ao Presidente

dá Ordem dos Advogados do Brasil o pedido de reconhecimento do curso de
Direito, ministrado por aquela Universida de, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paxdo.

'

A Universidade Ibirapu<5ra, mantidá pela Associação Princesa

Isabel de Educação e Cultura, foi reconhecida pela Portaria Ministerial n°
1.198, de 13 de agosto de 1992.
r
O referido curso foi criado pela Resolução 08/92, do Conselho
Üniversitário/CONSUN, com 480 vagas totais anuais, distribuídas
eqüitativamente nos turnos diurno e noturno, tendo início o seu funcionamento
em 1993.. A partir de 1994, foi alterado o total de vagas para 640, conforme
Resolução CONSUN/UNIb n° 001/93,(hitada de 09 de dezembro de 1993.
O processo de reconh(;cimento do curso foi submetido à

apreciação da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo o Presidente daquele
Colegiado constituído Comissão de \'^erificação, que apresentou_ reMóiio
favorável ao reconhecimento do curso.

Para dar prosseguimento à tramitação do Processo, a
SESu/MEC, mediante Portaria n° 1047, de 25 de junho de 1998, indicou os

professores Francisco dos Santos Amaral, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Paulo Roberto MogUa Thonipson Flores, do Centro de Ensino
Unificado de Brasília-CEUB e Maioel Raymundo de Souza Júnior,
TAE/DEMEC/SP, para constituírem Comissão de Verificação das condições
de funcionamento do curso, tendo em vista o seu reconhecimento. A Comissão
Verificadora visitou a Universidade nos dias 06 e 07 de agosto de 1998, e

apresentou relatório com Parecer favorável ao reconhecimento do curso.

II-MERITO

~
A Comissão Verifícadora observou que a Instituição „tem
patrimonial e econômico - fínanceiro sólida, com plena capacidade

situação
de suportar todos os investimentos na sua irea de atuação, conforme demonstra
a documentação existente.
As Comissões de Verilicação que visitaram a Universidade
não teceram comentários sobre o elevado número de vagas do curso. Esta
Secretaria consultou o presidente da Comissão Verificadora, professor
Francisco dos Santos Amaral, sobre a adec[uação das instalações físicas e corpo
docente para o total de vagas do curso. O presidente da Comissão Verifícadora
considerou-os adequados ao total de vagas e ao total de alunos do curso de
Direito oferecido pela Universidade Ibirapuera. Esta Secretaria recomenda que
o número máximo de alunos por turma não exceda 60.
=
Cumpre a esta Secretaria destacar que a Universidade
disponibiliza 17 salas de aulas convencionais para o curso, que possui 2555
alunos. O parâmetro docente em TI, calc ulado pela Comissão Verifícádora, é
de 30,27 e a relação média aluim/docente é de 84,40.
O curso foi avaliado com o conceito C no Exame Naciqnal

de Cursos em 1997, conceito B para Titulação CAPES e conceito D para
Jornada. A relação candidatò/vagaA^estibiilar foi 5,8.
Acompanham este relatório, os anexos:
A - Síntese das informações constantes do processo e do

relatório da Comissão Verificadora;B - Cjorpo docen^;C - Currícido pleno.
III-CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente Processo à Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação acompanhado do relatório da
Comissão Verificador^ que se manifestou favoravelmente ao reconhecimento
do curso dé Direito, ministrado pela Eniversidade Ibirapuera, mantida pela
Associação Princesa Isabel, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com 640 vagas totais anuais, distibuídas em turmas com até 60 alxmos
cada uma,pelo prazo de quatro anos.

À consideração superior.
Brasília, 19 de noyémbro de 1998.
CIDG]

Gerente de

is/DEPES/SESü

LUIZ ROBHRIp LIZA CURI
Diretor do Departamento de Kolítica do Ensino Superior'
DEPES/SESu

La5314

5^

^
p-

■' j í

-ANEXOS

:

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO RELATÓRIO DA COMÍSSÃO DE VERIFICAÇÃO
IT DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
N° do Processo:23000.005314/98-36
xusutuivou. uiiiV

dluai

Mantenedora

Curso

Total

Tumo(s)

Regime de

Carga

vagas/

funcionamento

matricula

horária
total

anuais

Associação Princesa Isabel de

Direito

640

'Educação e Cultura

Integralização Curricular

Diurno e

Sistema

noturno,

anual

4.640 h/a

Tempo

; Temoo
i' - .
máximo
mínimo

delC*

delC*

05 anos

08 anos

\í\

li - CORPO DOCENTE

QUALIFICAÇÃO
Doutores
!

Totais

Área de Conhecimento

Titulação

no

Estudos Sociais, Ciência, Filosofia c Tcona do Estado, Direito Privado, Letras,

Letras/Teoria Literária e Literatijra, Ciências Sociais, Direito Civil e Direito
Comercial

V-k;

Mestres

20. ,

Direito (5), Direito Processual (3), Filosofia do Direito e do Estado, Direito
Comercial (2), Direito das Relações (4), Direito do Estado (2), Direito Processual

'i n'

Civil, Direito Civil e Direito Constitucional

Direito (3), Direito Processual (2), Direito Penal, Filosofia, Direito Ciyil (5), Direito

16

Especialistas

Psiquiatria/Fprense/Psicoterapia, Direito Constitucional, Direito Internacional,

07

Graduados

Direito (8), Medicina

Mestrandos

do Trabalho, Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito/Filosofia

Educação, Direito Tributário, Ciências Criminais e Direito Penal

Total

/

v; '-

09

61
^

•

A Comissão Veriíicadora informou que a Umversidade Ibirapuera disciplma o recrutamento, a seieçao, a aoraissdo,^.

promoção, a remuneração e a dispensa de professores, nos termos das normas regimentais e legislação específicá^í^g regune d
trabalho adotado para o corpo docente está definido no plano de carreira docente.
!
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m.iMifRa.kstrutura Fisir a instrumental, tecnológica e dipâtico-pepagogica
instalações físicas (condições gerais)

. • e' ministrado
- . A no CíWM/?MS I- Irai,
Trai localizado na avenida Irai n"adeauadas
312-Moema,
as instalações
adaptadas
para
O curso de Direito
e equipadas
conta, foram
também,
com a pa^

MoXa e"coord«0o de Estágio do Prática luridica). bem cotnc Uboratép
de Informática e Salas dé Preparação e Multimídia.
laboratórios (instalações e equipamentos)

os laboratórios o as oficinas destinados ,0 curso de O-*»;—^
Fíj:

BIBLIOTECA

o acewoe mais
bibliográfico
especifico
roíd^co^elatas
"O perfazendo^ to^ de 11.4^^^
Direito
1.044 títulos
de discipUnas

especializados sendo

"Mopls «

microcomputadores em rede (Novel 3.12), com o gerenc
os usuários pesquisarem nos terminais pelas opçoes de titu ,

Biblioteei dis(âe de 16 CD-ROMS com legUla^

principais tribunais do Pais. Para completar o ace^o bib gr

Região -}RJ e Superior Tribunal de Justiça.

jnfonnatizada, com

toeionando na linguagem de programação Clipper, possibilitando
,

^
^ penodicos, a
® , rtodos os códiaos) doutrina e jurisprudência dos

t^ a s^d^'» ""rvifos de ilrmaçáo dos

iurisorudência, mediante microcomputadores, com

-

-

■

