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I - RELATÓRIO

A Brasil Central de Educação e Cultura, com sede
Taguatinga Região
Administrativa III no Distrito Federal, solicitou, em 20/03/90, nos termos da Resolução CFE n

ÃâS T^28/ 1/89 a autorização para funolonamanto do curso da Ciências Conabsis,
Sretedo
a sefritinis^do psL Faculdades Integradas Brasil Central, posteriormente com
» dSnâiao Sade Projeção, propondo Inicialmente 80 vagas totais anuais, numero

esse modifioado, em 21/09/99, para 180 vagas totais anuais, com duas entradas, no turno
noturno.

decotrerrRe^l^Sõci^TSoí/r^
autorização de funcionamento do mencionado curso, com 80 vagas totais anuais, nos termos
da Informação n® 143/96, como constara do pleito inicial.
Com a instalação do Conselho Nacional de Educação, atendendo à

Câmara a SESu solicitou da Instituição informações atualizadas sobre o corpo docente e
Setèu
o projL à Com^ de Especialistas de Ensino de Ciências Contábeis que, pelo

Parecer COESP/SESu nM21, de 03/08/96, se manifestou favorável à autorizaçao do curso,
coTrecornTnd^
relacionadas ao conteúdo programático, ao coordenador do curso e ao
acervo bibliográfico.

No período entre 1996 a 1998, diversas gestões foram realizadas no senhdo de obter

da Entidade Mantenedora manifestação formal sobre o seu efetivo interesse peto
írosSquimento do processo, o que ocorreu em 04/03/98, sendo reafirrnado esse P^posto ®rn
nR/ni/99 ao mesmo tempo em que solicitara dilação de,prazo para atendimento de todas^as

exigências estabelecidas inclu^ive^^^^^

SaídTroTmticrdf^
denominar "Faculdade Projeção^/L-—"

SSe°e"de^novà grade

Faouldidê mantida, gua passou a

o projeto do curso, por todos esses motivos, voltou a ser anahsado por Especialistas da
área de Ciências Contábeis que, aplicando o roteiro utilizado pela CEE de Contábeis para a

avaliação de curso, considerou insuficientes as informações, como se constata do Parecer de
12/07/99, tendo a COSUP/SESu/MEC, pelo Ofício n® 8.629, de 26/07/99 conferindo a '"fituiçao
o orazo de 60 dias para a complementação do projeto, atendida conforme Oí'Cio n 05, d©
21/09/99, aproveitando a Instituição o ensejo para pleitear a concessão de 180 vagas totais
anuais, em duas entradas.

Para verificar o cumprimento das exigências constantes do Relatório da Comissão
Verificadora designada pela Portaria n® 338/95 e ante a necessidade de se proceder uma nova
avaliação em face de todas as reformulações e compiementações ocorridas durante a

tTan^^S do pScesso, a SESu designou o Prof. César Augusto Tibúrcio da Silva da
Universidade de Brasília, para essa nova avaliação, tendo este emitido relatório favorável à
autorização de funcionamento do curso, mantendo as 80 vagas totais anuais, numero este
inicialmente proposto.

O processo assim instruído foi submetido à SESu/COSUP que, em 09/11/99, emitiu, o

Relatório n® 835/99, concluindo com o mesmo entendimento, nos seguintes termos.
"Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação Superior do

Conseiho Nacionai de Educação, acompanhado do reiatorio da Comissão
Verificadora e do Parecer do professor César Augusto Tiburcio Silva, que
se manifestaram favoráveis à autorização para o funcionamento do curso

de Ciências Contábeis, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade

Projeção, mantida pela Brasil Centrai de Educação e Cuitura, com sede
na Região Administrativa iii, em Taguatinga, no Distrito Federai,^ com 80
vagas totais anuais, divididas em duas turmas, no turno noturno..

II - VOTO

Voto favoravelmente à autorização para o funcionamento do curso de Ciências
rnntábeis bacharelado sob regime semestral, com 3.000 horas/aula, ja incluídas as horas
SSSS ao SSto supaJsionado, com 180 (cento e oitente) vagas tolms W
distribuídas em quatro entradas, cada uma de 45 (quarenta e cinco) vagas por semestre^ no
turno noturno, ministrado pela Faculdade Projeção, mantida pela BrasN Central de Educação e

Cultura - BCEC, em Taguatinga, Região Administrativa III, no Distrito Federal, ficand
aprovados o currículo do curso e o quadro docente

Bísisília-IDE,.^ de dezembro de 1999.

^
Cons. José Carlos Almeida da Silva- Relator

III - DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o voto do Relator.
Sala das Sessões,08 de dezembro de 1999.

Conselheiros Rotí^o Cláudio Frota Bezerra - Presi^lentêN
Arthur i loquete de Macedo - Vice-Presider te

FACULDADE PROJEÇÃO
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO
ANEXO I
FiRADE CURRICULAR

CARGA

DISCIPLINAS

PERÍODO

METODOLOGIA CIENTIFICA
LÍNGUA PORTUGUESA

INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE

NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
TEORIA DE ADMINISTRAÇÃO"
MATEMÁTICA
SUBTOTAL

TEORIA DE SISTEMAS
ECONOMIA I

CONTABILIDADE GERAL _
TEORIA DE ADMINISTRAÇÃO II
MATEMÁTICA FINANCEIRA I

ESTATÍSTICA I

CRÉDITOS

HORÁRIA

04
04
02
04
04

60
60
30

22

330

04
04

60

04
02

60
30

04

60

04

60

SUBTOTAL
estatística II

NOÇÕES DE^WRE^TO
3»

DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO)

BANCO DE DADOS

SISTEMAS CONTÁBEIS
ECONOMIA]!
MATEMÁTICA FINANCEIRA"
CUSTOS
4»

DIREITO APLICADO (ADMINISTRATIVO)

04

CONTABILIDADE E ANALISE DE CUSI OS I

04
04
04
02
04
22

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO PUBLICO
DIREITO APLICADO (LEG.COM. E SOCIETÁRIA)
DIREITO APLICADO(LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA)
TÍTULOS DE CRÉDITOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"
SUBTOTAL

CONTABILIDADE E ANALISE DE CUSTOS
CONTABILIDADE PÚBLICA I

.

,

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO EMPRESARIAL
6»

DIREITO APLICADO(LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)
PLANILHAS ELETRÔNICAS
CONTABILIDADE FISCAL
SUBTOTAL

CONTABILIDADE PUBLICA II

CONTABILIDADE BANCÁRIA
CONTABILIDADE GERENCIAL _

02
02
02

18

SUBTOTAL

5»

30

60
60
30
30
30
240
60
60

02
02
02

SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO D CAPITAIS
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS'

60

04
04

04
04
04

CONTABILIDADE COMERCIAL

60

02

16

SUBTOTAL

60

60
30

30
30
270
60
60

60
60

30
60
330

20

60
60
60
30
30
60
300

04

60

04
04
04
02
02

04

04

60

04
02

60

30
30

30

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL

CARGA

DISCIPLINAS

SESrtO GOVERNAMENTAL
8=

AUDITORIA EMPRESARIAL
auditoria PÚBLICA

PERÍCIA CONTÁBIL

CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO
SUBTOTAL

"LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISI HA 11vus
SEMINÁRIOS DE CONTABILIDADE
LABORATÓRIO CONTÁBIL
9=

LÓGICA FORMAL
FILOSOFIA GERAL

PSICOLOGIA GERAL
SUBTOTAL

INTRODUÇÃO AS CIÊNCIAS SOCIAIS

NOÇÕES DE COMPORTAMENTO HUMANO

MONOGRAFIA(TRABALHO DE FIM DE CURSO)

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
SUBTOTAL
TOTAL

CRÉDITOS

HORÁRIA

04

60

04
04

60

04
02
04
22
02

02
04
02
04
04
18

02
02
08

12
22
200

60
60
30
60
330
30
30

60
30
60
60
270
30
30
90
180
330
3.000

FACULDADE PROJEÇÃO

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO
ANEXO II
nnRPn DOCENTE

DISCIPLINAS

NOME
Adamor da Conceição

Maciel

Teoria da Administração

Teoria de Administração I e II

Antônio Ferreira Lima

Teoria de Sistemas

Rodrigues
Araken dos Santos Werneck

Matemática Financeira

Carlos Moreira Farinha

Introdução à Contabilidade
Contabilidade Geral
Metodologia Científica

Celestino Ruchinski
Língua Portuguesa
João Dino Francisco Pereira dos Santos
Coordenador do Curso
João Emiliano de Queiroz
Luiz Tomelin
Paulo Ramos

Noções de Organização e Métodos
Matemática
Estatística

TITULAÇÃO
Especialista
Mestre

Doutor

Especialista
Mestrando
Mestre

Mestrando

Especialista
Mestre

O

(J<^

o

PMÊt

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
qptrftaria de educação superior

RELATÓRIO SESu/COSUP N<S

c nOQ-

Ín~do
CGC n'
Asçunto

■
.

/99

73001 001003/90-95 e 23000.011352/96-48

BRASIL central DE EDUCAÇÃO E CULTURA
o funcionamento do curso de Ciências
bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade

Projeção, na Região Administrativa III, em Taguatmga, no
Distrito Federal.

I - HISTÓRICO

A entidade Brasil Central de Educação e Cultura solicitou a
A A- • r' rA r-m 70 de marco de 1990, nos termos da Resolução CFE n 05 de
;^;^Xrto«1arLc.oname^
do curso de Ciências Contábeis, a

ser ministrado

eaTrlda^elo Parecer CAPLAN/CFE

- Resolução CFE

-O

novamente analisado pelo então

Conseíto Feder^delducação que, pelo Parecer CFE rF 618/93, concedeu o
prazo de 60 dias pam
P^So foi reapresentado pela
Instituição, tendo s.do aprovado pelo Parecer CFE n= 620/94 e encam.nhado a
pRta Secretar
Secretaria, ppara designação de Comissão
_ de
esta
condiçõesVerificadora.
existentes para a autor,zaçao
funcionamenm

j

^

o 9F'sii/'A/íFC desisnou Comissão Verificadora,
a

Sl pereta e João batista Mendes, ambos da Universidade Federal de
Uberlândia e pelo Técnico em Assuntos Educacionais, Antomo Isaias Soares
destfMinistério, O prazo concedido pela citada Portana fo. prorrogado pela
Portaria n 384/95^ Comissão Verificadora apresentou relatório favorável a
autorização para o funcionamento do curso, com 80 vagas totais anuais no turno
noturno e o processo foi encaminhado à Comissão Especial para autorizaçao,

conforme

^^^j/^iberação da Câmara de Educação Superior, apôs

a instalação do Conselho Nacional de Educação, esta Secretaria solicitou a
Edl003

Instituição informações atualizadas sobre o corpo docente. O projeto foi então
submetido à análise da Comissão de Especialistas de Ensino de Ciências

Contábeis que, pelo Parecer COESP/SESu n^ 121, de 03 de agosto de 1996,
manifestou-se favorável á autorização do curso. A Comissão de Especialistas de
Ensino de Ciências Contábeis recomendou que, até a fase de reconhecimento do

,

curso fossem atendidos os seguintes itens:

j

Que sejam sanados os aspectos referentes ao conteúdo programático,
conforme item 3;

Que seja nomeado um coordenador/supervisor pedagógico para o curso,
conforme item 4;

.

,

Que seja concretizado o plano de aquisição do acervo bibliográfico da
instituição.

|
j

A lES encaminhou relação atualizada dos professores, em

§

atendimento à solicitação anteriormente realizada pela SESu/MEC, que veio a
constituir o Processo n^ 23000.011352/96-48, que acompanha o presente. Em
expediente datado de 21 de março de 1997, esta Secretaria solicitou outros
dados adicionais, referentes ao corpo docente e à nomenclatura utilizada para

f
;

designar algumas disciplinas.

Decorrido o prazo aproximado de um ano, sem qualquer

pronunciamento da Instituição, esta Secretaria, pelo Of. DEPES/SESu n^ 743,
de 03 de fevereiro de 1998, solicitou a manifestação formal da mantenedora

quanto ao seu interesse na continuidade da tramitação do processo. Em
Expediente datado de 04 de março de 1998, a mantenedora ratificou o pedido de
autorização para funcionamento do curso, considerando-se apta a assumir os
encargos previstos.

Em 18 de março de 1998, esta Secretaria voltou a solicitar

relação dos professores indicados para os dois semestres iniciais do curso e
informação sobre a permanência da disciplina Educação Física no currículo
pleno do curso de Ciências Contábeis. Em atendimento ao solicitado, a
Instituição encaminhou a nominata do corpo docente, informando sua disposição

quanto à retirada da disciplina Educação Física, conforme expediente de 11 de
maio de 1998.

. ..

r-

Em 06 de janeiro de 1999, a Instituição volta a reafirmar seu
interesse na tramitação do presente processo, solicitando um prazo maior para

atendimento de todas as exigências estabelecidas. Em atenção a essa solicitação,
esta Secretaria concedeu á Instituição o prazo de 120 dias, para adoção de todas

as providências necessárias ao adequado encaminhamento do processo. A
dilação do prazo concedido é novamente solicitada, em 19 de maio de 1999, sob
a alegação de que ocorreu atraso nas obras de construção das instalações físicas
que deverão abrigar o curso, ora concluídas.
Posteriormente, foram anexados ao processo um requerimento

de vista assinado por procurador, e cópias da respectiva procuração e da ata da ^
Edl003

assembléia geral da mantenedora, que trata da alteração do quadro social e da
. . —
eieiçao dâ.
ua novâ dirGtoriâ»
^ objetivo de atualizar os dados do processo, a Instituição

encaminhou, em 30 de junho de 1999, nova relação do corpo docente e a grade
cmricular do curso, tendo informado, ainda, que a denominação oficial da
mantida

^

analisado por &pecialista da

área de Ciências Contábeis, que considerou não haver informações suficientes

para a aplicação do roteiro da CEE de Ciências Co"'âbeis atualmente utilizado

L nvaliacão do curso. De acordo com o Parecer de 12 de julho de 1999,

constam do projeto apenas as ementas referentes às disciplinas do primenro ano

de implantação do curso, algumas necessitando de reformulação. De acordo com
o ParLer a bibliografia apresenta-se defasada; o fluxo do curso pode ser

melhorado, com a inclusão de disciplinas especificas de Contabilidade, ja no
primeiro semestre; torna-se necessária uma verificação para que seja c°"sta
a existência de um acervo mínimo para o mício do curso, embora conste do
processo nota fiscal referente a compra de livros; nao ha informações sobre o
regime de trabalho do corpo docente, sendo que alguns P^ofossores estão
llLulados à UnB, em regime de dedicação exclusiva; o coordenador do curso
não estl designado; ausência de data em alguns termos de compromisso

firmados pelos professores^^_^^^^^^^_^ do projeto, de acordo com os itens
f

Acfí, ^prretaria concedeu à Instituição o prazo de 60 dias,

coXrTe consta do Of. COSUP/SESu/MEC n^ 8.629, de 26 de julho de 1999. ^

Em cumprimento das exigências estabelecidas, a Instituição

encaminhou dados adicionais, constantes de volume anexado ao Pr"ente

moce" o encaminhado pelo Of, n= 05, de 21 de setembro de 1999^ A

reformulação do projeto contempla os seguintes itens; Concepção, finalidade e
objetivo do curso de Ciências Contábeis; Denominação e fundamentação egal.
Perfil profissional pretendido; Corpo docente; Hano Institucional de
Capacitação Docente; Plano de Carreira Docente; Orgamzaçao Curncular,
Pesquisa e Extensão; Estágio supervisionado profissionalizante; Biblioteca
Laboratório; Política de intercâmbio acadêmica; Anexos, Cabe ressaltar que de
acordo com o novo projeto, a Instituição passou a pleitear a concessão
íppntn e oitenta) vagas totais anuais, em duas entradas.

, t-. i '• zi

Para verificar o cumprimento das exigências do Relatório da

Comissão Veriflcadora designada pela Portaria n» 338/95, esta Secretaria
designou o professor César Augusto Tibúrcio Silva, da Universidade de Br^ilia,

para visitar a Instituição e proceder nova avaliação, O referido professor

apresentou manifestação favorável à autorização para o funcionamento do curso
de Ciências Contábeis.

EdI003

11 - MÉRITO

A tramitação do presente processo foi colhida por diversas

ocorrências que retardaram o seu andamento. Entre elas podem ser citadas a

edição da Resolução CFE n^ 01/93, a extinção do Conselho Federai de
Educação, a atuação transitória da Comissão Especial, a implantação do

Conselho Nacional de Educação, como também a falta de interesse da própria

Instituição, atribuída, posteriormente, ao atraso verificado na construção de suas
instalações físicas.

. ,. ,

.

. ^

,

Instada a se pronunciar sobre o relatório da primeira Comissão

Verificadora, a Comissão de Especialistas de Ensino de Ciências Contábeis

apontou em 03 de agosto de 1996, deficiências relacionadas ao conteúdo
programático, à falta de um coordenador devidamente designado e ao acervo
bibliográfico deficiente. Em análise posterior, a CEE de Ciências Contábeis, em
12 de julho de 1999, acrescenta a esses itens a ausência de informações sobre o
regime de trabalho do corpo docente e a elaboração insatisfatória das ementas
das disciplinas. Tais deficiências foram sanadas, conforme pronunciamento do
professor César Augusto Tibürcio Silva:
De acordo com a Portaria SESu 1538, publicada no Diário Oficial de 5 de
outubro de 1999, foi feita a verificação in loco das condições de
funcionamento da Faculdade Projeção, em Taguatinga - DF. A infraestrutura física, o acervo da biblioteca e o projeto pedagógico foram
considerados adequados para o funcionamento do curso de Ciências
Contábeis, de acordo com o previsto no processo.

Pelo Ofício n- 08, de 19 de outubro, a Instituição apresentou

cópias de notas fiscais referentes à aquisição de livros, esclarecendo que a

primeira compra foi realizada para atender o número de vagas inicialmente
pleiteado - 80 (oitenta) vagas anuais. Já o segundo conjunto de notas fiscais

refere-se à compra de mais livros, visando o atendimento das necessidades
decorrentes do oferecimento de 180 (cento e oitenta) vagas anuais, conforme
consta do projeto reformulado do curso.

O professor César Augusto Tibürcio Silva, consultado por esta
Secretaria sobre a capacidade institucional para absorver as 180 vagas

pleiteadas, manifestou-se favorável ã autorização de 80 vagas totais anuais, em

08 de outubro de 1999.

Acompanham este relatório os anexos:

A - Síntese das informações do processo e do relatório da
Comissão Verificadora:
B - Corpo docente;

C - Organização curricular.
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III - CONCLUSÃO

Encaminhe-se o presente processo à Câmara de Educação

Superior do Conselho Nacional de Educação, acompanhado do relatório da
Comissão Verificadora e do Parecer do professor César Augusto Tibúrcio Silva,

designado para verificar o cumprimento das exigências apontadas ao longo do
processo, que se manifestaram favoráveis à autorização para funcionamento do

curso de Ciências Contábeis, bacharelado, a ser ministrado pela Faculdade

Projeção, mantida pela Brasil Central de Educação e Cultura, com sede na

Região Administrativa III, em Taguatinga, no Distrito Federal, com 80 (oitenta)
vagas totais anuais, divididas em duas entradas, no turno noturno.
À consideração superior.
Brasilia, 09 de novembro de 1999.
n

SUSANA-REGINA SALUM RANGEL

Coordenadora Gerí^ de Supervisão do Ensino Superior
" iPES/SESu

LUIZ Mmo liza guri

Diretor do Departameríkulkpehtica do Ensino Superior
DEPES/SESu
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ANEXO A

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES DO PROCESSO E DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO
A.I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
I ,

N" dos Processos: 23001.001003/90-95 e 23000.011352/96-48
Instituição; Faculdade Projeção
Mantenedora

Curso

Total

vagas/

Turno(s)
funcionamento

Carga

Tempo

Tempo

horária total

mínimo de

máximo de

IC*

IC*

05 anos

10 anos

Regime de
matricula

anuais

Brasil Central de

Ciências Contábeis

180

Noturno

3.000 h/a

Semestral

Educação e Cultura

*lntegralização curricu

Seriado

ar

A.2 CORPO DOCENTE

QUALIFICAÇÃO
Área do conhecimento

Titulação

lotais
01

Doutores

Física

Mestres

Lingüística, Administração

Especialistas

Administração Financeira, Altos Estudos de Política e Estratégica. Direito/Gerencia Empresarial, teoria da

02
04

Administração
Graduados

Administração (mostrando em Engenharia da Produção). Ciências Contábeis/Administração/Ciências Econômicas
(mostrando em Engenharia da Produção)

TOTAL

Regime de Trabalho: Cinco (5) professores em regime de tempo parcial e quatro (4) horistas.

02

09

A.3 - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA,INSTRUMENTAL TECNOLÓGICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
INSTALAÇÕES FÍSICAS
O curso

de Ciências Contábeis será ministrado no prédio principal da Instituiç<ão. que dispõe de salas para aulas convencionais e para

laboratórios.

LABORA rORIOS (instalações e equipamentos)

o laboratório de Informática possui 72 metros quadrados, onde estão instalados 47 microcomputadores, uma rede novel, 02 impressoras

mabtóatrõl scánner. Está prevista a instalação de um Laboratório de Contabilidade, após o segundo ano de ftntcionamento do curso.

Conforme consta do projeto, a Faculdade dispõe de grande quantidade de equipamentos e material de estudos destinados aos labora o .

BIBLIOTECA

(acervo disponível, modernização operacional, instalações e gestão administrativa)

A biblioteca ocupa uma área de 280 metros quadrados, destinados ao acervo, à leitura, à reprodução de documenlos. ao setor de

IpréslS, de pLessamento técnico e à sala de conferências. Conforme projeto, o acervo é compatível com a necessidade do eurso.
Existe política de expansão e atualização do acervo.

Ed

