MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
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Centro Educacional Dom Bosco e outros
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ASSUNTO:
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Jornalismo e Radialismo (Rádio e TV) e outros
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23023.005046/96-50 e outros
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25/02/97

I - RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR

Acolhendo os relatórios da SESU/MEC, meu voto é desfavorável à aprovação dos
projetos de autorização de funcionamento dos cursos abaixo relacionados. Cabe destacar, entre
outras deficiências, que nenhum desses projetos atendeu adequadamente ao disposto na Portaria
MEC n° 181/96, conforme se segue;
Proc. 23.023.005046/96-50 ,

Curso de Comunicação Social com habilitações em Jornalismo e Radialismo (Rádio e
TV), do Centro de Educação João Bosco, em Petrolina-PE, do mesmo Centro.
O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere à nominata do corpo docente, ao
acervo bibliográfico e aos laboratórios. Ademais, não indicou o número de vagas
pretendido.
Proc. n° 23.023.005077/96-83 ^

Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, da Faculdade
de Ciências Aplicadas de Jaboatão, Jaboatão dos Guararapes-PE.
O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere à nominata do corpo docente, ao
plano de qualificação e aos laboratórios.
Proc. n° 23.023.005083/96-86

-

Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, da Faculdade
Oscar Moreira Pinto, em Recife-PE, da Associação Cidade Mauricia de Educação e
Cultura.

O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere ao plano de qualificação
docente e ao acervo bibliográfico.

* PROCESSO N° 23023.005046/96-50 e outros
Proc. n° 23.023.005086/96-74

Curso de Comunicáção Social, habilitação em Radialismo (Rádio e TV), da Faculdade
Oscar Moreira Pinto, em Recife-PE, da Associação Cidade Maurícia de Educação e
Cultura.

O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere ao plano de qualificação
docente e a laboratórios.
Proc. n° 23.000.008249/96-00 --

Curso de Comimicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, do Centro de

Estudos Superiores Barros Melo de Olinda-PE, da Associação de Ensino Superior.
O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere ao plano de qualificação
docente e ao acervo bibliográfico.
Proc. n° 23.000.007675/96-73 ^

Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, do Instituto

Meridional de^Ensino Superior de Garanhuns-PE, da Associação Meridional de Ensino
I

Superior de Garanhuns.
O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere ao plano de qualificação
docente e ao acervo bibliográfico.
Proc. n° 23.000.005488/96-55

Curso de Coipunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, das Unidades
de Ensino Superior dos Institutos Paraibanos de Educação, em João Pessoa-PB, dos
mesmos Institutos.

O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere a acervo bibliográfico e a
laboratórios.

Proc. n° 23.024.000893/96-27

Curso de Comxmicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, da Faculdade
de Ciências Jurídicas e Sociais dp Piauí, em Teresina-PI, da Organização Piauiense de
Ensino Superior.
O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere ao plano de qualificação
docente, ao acervo bibliográfico e a laboratórios.
Proc. n° 23.027.000942/96-65

Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, da Faculdade
para Executivos, em Natal-RN, do Centro Integrado para Formação de Executivos-CIFE.
O projeto não atendeu à Portaria 181/96 no que se refere ao acervo bibliográfico e a
laboratórios.

Brasília 25 de fevereiro de 1997.

Conselheiro Jacques

Relator

PROCESSO N° 23023.005046/96-50 e outros

II - DECISÃO DA GAMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o voto do relator.
Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 1997.

Presidente - Conselheiro Éfrem de Aguiar Maranh^^^'^V - ^ ^
Vice-Presidente - Conselheiro

\

es

Velloso
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n^.:

23023.005046/96-50

Mantenedora:

Centro de Educacào Dom Bosco

Interessado:

Centro de Educacào Dom Bosco

Município:

Petrolina - PE

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social com Habilitações
em Jornalismo e Radialismo (Rádio e TV)

N- de vagas:

não indicado

Parecem": ^

II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfíl do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papei na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C; faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profissional
pretendido e o seu papel na sociedade
Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito
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2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacional locais.
Conceito B: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional regionais
Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito:

Há falta de empregos e migrações, os setores comercial e de serviços
apresentam queda, faltam instituições de ensino superior na região, considerando as
informações fornecidas no projeto. Não há dados sobre o mercado de trabalho - alvo.

III - PROJETO ACADÊMICO

I - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

X

Qim*
Coerência no desdobramento das matérias em

X

disciplinas
Distribuição equilibrada da carga horária das
disciplinas ao longo do processo de
integralização curricular

X

Dimensionamento da carga horária por

X

disciplinas
Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido

X

Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

X

profissionais e humanísticos
Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo
pleno

X

X
X

(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

Conceito:

C

B

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 8 itens com conceito satisfatório
Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório

Conceito C: 5 ou 6 itens com conceito satisfatório
Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

Justificativa do conceito:

Deveriam ser apresentadas 2 estruturas curriculares, uma vez que Rádio e TV
(Radialismo) é uma habilitação e Jornalismo é outra habilitação, de acordo com o
parecer 480/83, Resolução 02/84. Quanto às ementas, há uma repetição dos conteúdos
que determina falta de profundidade na realização do projeto.

2 - Administração acadêmica do curso

Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso
Tempo de dedicação à coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo

X

X
X

1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório
Conceito B: pelo menos 3 itens com conceito satisfatório
Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

D

X

IV - CORPO DOCENTE

1 - Nível de formação do corpo docente
Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)
Quantidade

% do total

Graduado

Aperfeiçoamento
Mestre
Doutor
Total

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:
IQCD = DoutorX4 + MestreX3 + EspecializaçãoXZ + GraduadoXl
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Conceito:

A

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B: entre 1,9 e 3,0
Conceito C: entre 1,7 e 1,89
Conceito D: abaixo de 1,7

B

D

C

X

Observação: A instituição não apresentou
a nominata do Corpo Docente.

Justificativa do conceito:

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÀO
Aderência

%

N- docentes

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas
Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada
Observação: Não foi apresentada a Relação do Corpo Docente.
3 - Plano de Carreira Docente

Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório

X

Conceito:

C

B

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A:Plano de carreira plenamente satisfatório
Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C: Plano de carreira incompleto
Conceito D: Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de disciplinas:

Total de docentes*:

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O Índice da Relação Docentes/Disciplinas (IRDD) é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n- de docentes - n- de disciplinas
Conceito:

B

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O
Conceito B: índice -1

Observação: Prejudicado . Não há indicação
de docentes.

Conceito C: índice -2

Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO:

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de
Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o princípio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias

obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Econômica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
científico que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação
específica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Daí entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja
aquele onde os docentes do 1- período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse princípio, pretende-se assegurar a qualidade e a
legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o
caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. E, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.
V - BIBLIOTECA

1 - Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Satisfatório

Insatisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso à rede Internet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas básicas

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas específicas

X

Periódicos de informação geral e

X

acadêmicos nacionais e

intemacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do
acervo

X

Conceito:

C

B

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades
Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios
Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

Justificativa do conceito:

Faltam informações! Há apenas uma relação do acervo confuso.

VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas:

Itens avaliados

Jornalis
mo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio

Propa
ganda

Públicas

eTV)

Laboratório de Redação
Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Teiejomaiismo

Não há

Não há

indica

indica

ções

ções

Cinema

Editorial

Hemeroteca
Jornal Laboratório

Laboratório de Rádio
Laboratório de TV

Lab. de Pesquisa de Opinião
Lab. de Recursos Audiovisuais

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia
Equipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de Informática
Legenda: S = Satisfatório; I = Insatisfatório; NI = Não há indicações.

Conceito:

B

C

D

Produção

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória

Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Conceito C: a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente
Observação: Não há indicações.

VII - AVALIAÇÃO FINAL
Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papei na sociedade

D

0

2

0

2 - Mercado de trabalho alvo

D

0

1

0

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

1

0

1 - Nível de formação do corpo docente

D

0

2

0

2 - Adequação dos professores às disciplinas

D

0

1

0

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

D

0

2

0

D

0

3

0

D

0

3

0

Peso

Valor

ponderado

II -Do Curso ou Habilitação

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do P ano

docente

V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos
SOMA

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Final = Média Ponderada Final = Conceito Global
Somatório dos Pesos

0

Conceito global:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: média ponderada final 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C: média ponderada final de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)

VIII - PARECER CONCLUSIVO

Propomos o indeferimento pelas seguintes razões:

a) não há indicação de nomes para o corpo docente;
b) solicita duas habilitações (Radialismo e Jornalismo) mas apresenta uma
única estrutura curricular contrariando a Resolução 02/84 do CFE;

c) a relação do acervo da biblioteca apesar de longa, deixa margem de dúvida:
indicação bibliográfica ou listagem de títulos realmente disponíveis?

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria n'^ 031/96 e 058/96

'-r'

^

^

^

Sidlnéia Gomes Freitas

José Benedito Pinho

Bernardo Issler

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo:

23.023.005077/96-83

Mantenedora:

Associação Montes Guararapes de Educação, Ciência e
Cultura

Interessado:

Município:
Assunto:

N® de vagas:

Faculdade de Ciências Aplicadas de Jaboatão
Jaboatão dos Guararapes - PE
Criação do curso de Comunicação Social, habilitação em
Publicidade e Propaganda
120 anuais.

Parecer n°: i^oj 30, -

^ 5G S

II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C: faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profissional
pretendido e o seu papel na sociedade
Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito:

• projeto não consegue traçar um perfil pretendido do egresso, limitando-se a apontar
requisitos, habilidades e qualidades gerais, aplicáveis a todo profissional de nível
superior. Não há uma identificação do perfil do egresso na sociedade, em razão da
própria Propaganda e Publicidade ser confundida conceitualmente com o
Jornalismo, as Relações Públicas e até mesmo o Turismo.

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacional locais.
Conceito B: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional regionais
Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do

potencial econômico e da realidade comunicacional genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito:

Apesar dos dados e/ou informações sem citação de fonte, o projeto sugere a área de
serviços como o principal setor da economia. Todavia, o argumento é muito frágil por
não apresentar evidências empíricas atualizadas e pela falta de referência aos meios de
comunicação, por exemplo, que constituem atualmente importantes fontes
empregadoras para o publicitário.

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

X

02/84)*
Coerência no desdobramento das matérias em

X

disciplinas

Distribuição equilibrada da carga horária das
disciplinas ao longo do processo de
integralização curricular
Dimensionamento da carga horária por
disciplinas
Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

X

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil

X

profissional pretendido
Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

profissionais e humanísticos
Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo
X
pleno
('") O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

X

X

X

Conceito:

C

B

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 8 itens com conceito satisfatório
Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório
Conceito C: 5 ou 6 itens com conceito satisfatório

Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

2 - Administração acadêmica do curso
Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso
Tempo de dedicação ã coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo
1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

B

X

X
X

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório
Conceito B: pelo menos 3 itens com conceito satisfatório
Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

IV - CORPO DOCENTE

1 - Nível de formação do corpo docente
Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)
Quantidade

% do total

Graduado

Aperfeiçoamento

Não foi informado

Mestre
Doutor
Total

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula;
IQCD = DoutorX4 + MestreXS + EspecializaçãoXZ + GraduadoXl
10

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B: entre 1,9 e 3,0
Conceito C: entre 1,7 e 1,89
Conceito D: abaixo de 1,7
Justificativa do conceito:

O projeto não relaciona os docentes indicados para as disciplinas e o nível de
formação.

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1° ano
V_

TOTALIZAÇÀO
Aderência

%

docentes

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas
Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada

3 - Plano de Carreira Docente

Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório

X

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: Plano de carreira plenamente satisfatório

Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C: Plano de carreira incompleto

D

X

Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C: Plano de carreira incompleto
Conceito D: Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de docentes*: não foi informado

Total de disciplinas: não foi informado

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O índice da Relação Docentes/Disciplinas (IRDD) é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n® de docentes - n- de disciplinas

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O

Conceito B: índice -1
Conceito C: índice -2
Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO:

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de
Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o princípio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias
obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Econômica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
científico que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação
específica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Daí entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja
aquele onde os docentes do 1- período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse princípio, pretende-se assegurar a qualidade e a
legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o

caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. É, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.

V - BIBLIOTECA

1 - Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Satisfatório

Insatisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para saia de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso à rede Internet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas básicas

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas específicas

X

Periódicos de informação geral e

X

acadêmicos nacionais e
intemacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades

Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios
Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

D

X

VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas:

Itens avaliados

Jornalis
mo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Laboratório de Redação

NI

Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

NI

Cinema

Produção
Editorial

NI

Hemeroteca
Jornal Laboratório
NI

Laboratório de Rádio
Laboratório de TV

Lab. de Pesquisa de Opinião
Lab. de Recursos Audiovisuais

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia
Equipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de Informática

NI
NI

Legenda: S = Satisfatório; 1 = Insatisfatório; NI = Não há indicações.

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória
Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Conceito C: a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente

iV
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papei na sociedade

D

0

2

0

2 - Mercado de trabalho alvo

D

0

1

0

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

1

0

1 - Nível de formação do corpo docente

D

0

2

0

2 - Adequação dos professores às disciplinas

D

0

1

0

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

D

0

2

0

D

0

3

0

D

0

3

0

Itens avaliados

Valor

Peso

ponderado

A • Do Curso ou Habilitação

B - Projeto Acadêmico

C - Corpo Docente

do P ano

docente

D - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
E - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

0

MEDIA PONDERADA FINAL

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Final = Média Ponderada Final = Conceito Global
Somatório dos Pesos

Conceito global:

B

C

Critérios de avaliação:

Conceito A: média ponderada final 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C: média ponderada final de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)

D

X

VIII - PARECER CONCLUSIVO

A comissão de Especialistas de Comunicação Social, à luz das disposições da
Portaria n- 181, de 23 de fevereiro de 1996, do Ministério da Educação e do Desporto,
tendo examinado o presente pedido de autorização de funcionamento do Curso de
Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda, da Faculdade de
Ciências Aplicadas de Jabotão, em Jabotão dos Guararapes, PE, é de parecer
desfavorável para o solicitado, por considerar, antes de tudo, que fica claramente
evidenciada a falta de vocação para a área de Comunicação Social.
Por sua vez, o projeto pedagógico não atende a qualquer requisito de
qualidade, além de:

a) não responder às necessidades do mercado e da realidade local, sendo

f

inadequado para atender às necessidades de inovações tecnológicas e responder às
demandas sociais. Apesar dos dados defasados e/ou informações sem citação de fonte,
o projeto sugere a área de serviços como o principal setor da economia local. Todavia,
o argumento é muito frágil por não apresentar evidências quantitativas atualizadas e
pela falta de referências aos meios de comunicação, por exemplo, que constituem
atualmente importantes fontes de emprego para o publicitário.

O projeto não consegue traçar um perfil pretendido do egresso, limitando-se a
apontar requisitos, habilidades e qualidades gerais, aplicáveis a todos os profissionais
de nível superior. A atividade do profissional de Propaganda e Publicidade ainda é
conceitualmente confundida com o Jornalismo, Relações Públicas e Turismo.

b) a proposta nem sequer relaciona os docentes indicados para as disciplinas e
seus respectivos níveis de formação.

c) não foram explicitados os regimes de trabalho e sistemas de remuneração e
muito menos proposto um plano de carreira docente.

d) apesar do compromisso da instituição com a informatização da biblioteca e
a implantação de recursos de apoio aos usuários, não houve o mínimo o cuidado de
indicação de uma bibliotecária responsável, da sua área física e da relação da
bibliografia básica e o número de exemplares existentes ou a adquirir relativos ao
curso.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO

Portaria n^ 031/96 e 058/96

f /

/

Sidinéia Gqjnes Freitas

José Benedito Pinho

/

Bernardo Issler

X-
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MINISTÉRIO DA EpUC^ÀG E DO DESPORTO
SECRETARIA DÈ^UCAÇÃO SUPERIOR

,

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
/

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.-:

23023005083/96-86

Mantenedora:

Associação Cidade Maurícia de Educação e Cultura

Interessado:

Faculdade Oscar Moreira Pinto

Município:

Recife/PE

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social - Habilitação
Publicidade de Propaganda

N® de vagas:

60 - (sessenta) anuais

Parecer n°:-^ 7^7/^6 _
II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papei na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C: faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profisnional
pretendido e o seu papel na sociedade
Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito:

Não há indicações qualitativas no projeto para avaliação consistente.

\-
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2 > Mercado de trabalho alvo

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacional locais.
Conceito B: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional regionais

Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito:

Não há especificação do mercado de trabalho alvo e inexistem no projeto correlações
entre os propósitos do curso e o mercado de trabalho.
III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

X

02/84)*
Coerência no desdobramento das matérias em

X

disciplinas

Distribuição equilibrada da carga horária das
disciplinas ao longo do processo de

X

integralização curricular

Dimensionamento da carga horária por

X

disciplinas

Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido

X

Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

X

profissionais e humanísticos

Adequação da bibliografia aos programas das

X

disciplinas

Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo

X
X

pleno
(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

Conceito:

B

C

D

X

23023005083/96-86
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Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 8 itens com conceito satisfatório

Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório
Conceito C:5 ou 6 itens com conceito satisfatório

o
o

Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

2 - Administração acadêmica do curso
Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso

X

Tempo de dedicação ã coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo

X
X

1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

C

B

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório
Conceito B; pelo menos 3 itens com conceito satisfatório
Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

IV - CORPO DOCENTE

1 - Nível de formação do corpo docente
Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)
Quantidade

% do total

Graduado

3

25

Aperfeiçoamento

6

50

Mestre

3

25

Doutor

0

0

Total

12

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:
IQCD = DoutorX4 -f- MestreX3 + EspecializaçâoXZ + GraduadoXl
10

Conceito:

B

X

C

D

23023005083/96-86
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Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B; entre 1,9 e 3,0
Conceito C; entre 1,7 e 1,89

Conceito D: abaixo de 1,7
Justificativa do conceito:

Distribuição equilibrada da titularidade entre os docentes - ausência de doutor.

2 - Adequação dos professores às disciplinas do P ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N° docentes

%

6

50

6

50

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas
Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada

3 - Plano de Carreira Docente

Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório

X

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:

Conceito A: Plano de carreira plenamente satisfatório
Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C; Plano de carreira incompleto
Conceito D: Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

D

X

230230Ü5083/96-86
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4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de docentes*:

Total de disciplinas: 14

10

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O índice da Relação Docentes/Disciplinas (IRDD)é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n- de docentes - n- de disciplinas

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O
Conceito B: índice -1
Conceito C: índice -2
Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO:

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de
Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o principio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias

obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Econômica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento

científico

que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação

específica para diplomação acadêmica.
E

justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o

perfil policultural. Daí entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja
aquele onde os docentes do 1- período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse princípio, pretende-se assegurar a qualidade e a

legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o
caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. É, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.
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V - BIBLIOTECA

1 - Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Insatisfatório

Satisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso à rede Internet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas básicas

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as

X

disciplinas específicas

Periódicos de informação geral e

X

acadêmicos nacionais e

intemacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades
Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios
Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

D

X

23023005083/96-86
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VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas:

Itens avaliados

Jornalis
mo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Laboratório de Redação
Lab, de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

Cinema

Editorial

I
I
I

Hemeroteca
Jomal Laboratório

Laboratório de Rádio

I

Laboratório de TV

Lab. de Pesquisa de Opinião

-

Lab. de Recursos Audiovisuais

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia

I
I

Equipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de Informática
Legenda: S = Satisfatório; I = Insatisfatório; NI = Não há indicações.

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória

Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Conceito C: a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente

Produção

23023005083/96-86
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

C

1

2

2

D

0

I

0

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

1

0

1 - Nível de formação do corpo docente

B

2

2

4

2 - Adequação dos professores às disciplinas

C

1

1

1

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

D

0

2

0

D

0

3

0

D

0

3

0

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papel na sociedade
2 - Mercado de trabalho alvo

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos
SOMA

7

(♦) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Final = Média Ponderada Finai = Conceito Global
Somatório dos Pesos

Conceito global:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: média ponderada final 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C: média ponderada final de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)

D

X
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VIII - PARECER CONCLUSIVO

O projeto está incompleto: faltam informações importantes. Entre as informações

disponíveis muitas bizarras ou superficiais. No conjunto^ nota-se grande falta de
familiaridade do proponente com o curso que pretende instalar bem como pouca
consistência no trato acadêmico das questões curriculares, ementas, programas e
bibliografia. Não há fundamentos consistentes, apenas superficialidades, para
caracterizar as razões da demanda e importância social do projeto. O perfil do egresso
e o mercado de trabalho carecem de demonstração. Os dados são também incompletos
e precários para definir o corpo docente. Projeto não recomendado.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria n^ 031/96 e 058/96

Sidinéia G^es Freitas

José Benedito Pinho
■

f

Bernardo Issler

~

J
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n-:

23023005086/96-74

Mantenedora:

Associação Cidade Maurícia de Educação e Cultura

Interessado:

Faculdade Oscar Moreira Pinto

Município:

Recife - PE

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social, habilitação em

N- de vagas:

Radialismo (Rádio e TV)
60 (sessenta) anuais

Parecern°: ^/

- DCPtís

II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C; faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profissional
pretendido e o seu papel na sociedade
Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito:

Apresenta um discurso vago sobre a Capacitação Profissional dos Egressos.

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacional locais.
Conceito B: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional regionais
Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito:

Na medida em que outras duas instituições já formam Jornalismo em Recife, o
mercado citado parece limitado.

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

X

02/84)*
Coerência no desdobramento das matérias em

X

disciplinas

Distribuição equilibrada da carga horária das
disciplinas ao longo do processo de

X

integralização curricular

Dimensionamento da carga horária por

X

disciplinas

Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil

X

profissional pretendido
Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

profissionais e humanísticos
Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo
pleno

X

X
X

(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 8 itens com conceito satisfatório

Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório
Conceito C: 5 ou 6 itens com conceito satisfatório
Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

2 - Administração acadêmica do curso
Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso
Tempo de dedicação à coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo
1) Secretaria

X

X

X

2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

C

B

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório
Conceito B: pelo menos 3 itens com conceito satisfatório

Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

IV - CORPO DOCENTE

I - Nível de formação do corpo docente

Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)
Quantidade

% do total

Graduado

3

25

Aperfeiçoamento

6

50

Mestre

3

25

Doutor

-

12

Total

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:
IQCD = DoutorX4 + MestreX3 + EspecializaçãoXZ + GraduadoXl
10

<1,

Conceito:

A

B

X

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B: entre 1,9 e 3,0
Conceito C: entre 1,7 e 1,89
Conceito D: abaixo de 1,7
Justificativa do conceito

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N- docentes

%

6

50

6

50

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

-

B

-

C

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas
Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada

3 - Piano de Carreira Docente

Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório

X

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:

Conceito A: Plano de carreira plenamente satisfatório
Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável

D

X

Conceito C: Plano de carreira incompleto
Conceito D: Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de disciplinas: 14

Total de docentes*: 10

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O índice da Relação Docentes/Disciplinas (IRDD)é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n- de docentes - n- de disciplinas

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O
Conceito B: índice -1

Conceito C: índice -2
Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO;

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de
Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o principio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias
obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Económica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
científico que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação
específica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Daí entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja
aquele onde os docentes do 1° período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse princípio, pretende-se assegurar a qualidade e a
legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o

caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. É, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.

V - BIBLIOTECA

1 - Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Satisfatório

Insatisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para saia de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso à rede Intemet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas básicas

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas específicas

X

Periódicos de informação geral e
acadêmicos nacionais e

X

internacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades
Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios
Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

D

X

ORwS:

As informações referentes à biblioteca beiram o absurdo: área total de
28,18 m2 para oito funcionários e atendimento de alunos e
professores... Horário de funcionamento das 18;00h às 22:00h, ou seja

apenas

4

horas

diárias,

e

a

"BIBLIOTECAS

SERÁ

AUTOMATIZADA" para atendimento as novas demandas da
Comunidade...(SIC)

VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas:

Itens avaliados

Jornalis
mo

Laboratório de Redação
Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Cinema

Editorial

NI

Hemeroteca
Jornal Laboratório

Laboratório de Rádio

NI

Laboratório de TV

NI

Lab. de Pesquisa de Opinião
Lab. de Recursos Audiovisuais

Agências
Estúdio Fotográfico

Equipamento de Fotografia
Equipamento de Filmagem

NI

Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo

NI
NI
NI

Equip. de Informática
Legenda: S = Satisfatório; I = Insatisfatório; NI = Não há indicações.

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória

Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Produção

a.^
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Conceito C: a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente
OBS:

A instituição limitou-se a

transcrever o texto do Parecer 480/83

referente a instalações e laboratórios previstos no item 3.0.

VII - AVALIAÇÃO FINAL
Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído"'

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papei na sociedade

C

1

2

2

2 - Mercado de trabalho alvo

C

1

1

1

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

I

0

1 - Nível de formação do corpo docente

B

2

2

4

2 - Adequação dos professores às disciplinas

C

1

I

1

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

D

0

2

0

D

0

3

0

D

0

3

0

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do P ano

docente

V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos
SOMA

8

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Finai = Média Ponderada Finai = Conceito Global
Somatório dos Pesos

Conceito global:
Critérios de avaliação:

B

C

D

X

50S6/^'6-74 -16/12/96 - 10:00

Conceito A: média ponderada finai 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C: média ponderada final de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)

VIII - PARECER CONCLUSIVO

Indeferido. A Instituição não apresenta condições sufícientes para abrir
um curso de Comunicação Social.
Não apresenta informações mínimas sobre a biblioteca, não possue
projetos ou previsões sobre laboratórios e equipamentos.
O corpo docente embora de nível satisfatório é insuficiente e pouco
adequado ao curso solicitado.

O discurso sobre o profíssional pretendido é vago e a informação sobre o
mercado de trabalho é insuficiente e não convincente.

O projeto acadêmico é insatisfatório ou omisso na maior parcela da sua
composição.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria n'^ 031/96 e 058/96

f

K

SidinéiaiGpmes Freitas

José Benedito Pinho

Bernardo Issler

8249/96-00 - 16/12/96 - 10:10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n®.:

23000.008249/96-00

Mantenedora:

Interessado:

Associação de Ensino Superior de Olinda - PE
Centro de Estudos Superiores Barros Melo

Município:

Olinda - PE

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social - Habilitação
Publicidade e Propaganda
100 vagas anuais

N® de vagas:

Parecer n°: S

jSG -

j

fc .S,.

II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C: faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profissional
pretendido e o seu papel na sociedade

Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito:

Dados apresentados são genéricos e superficiais.

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacional locais.
Conceito B: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional regionais

Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito:

As informações apresentadas são inconsistentes. Não há como inferir a
configuração do mercado de trabalho.

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

Atendimento ao curriculo minimo (Resolução

X

02/84)*
Coerência no desdobramento das matérias em

X

disciplinas
Distribuição equilibrada da carga horária das
disciplinas ao longo do processo de
integraiização curricular

X

Dimensionamento da carga horária por

X

disciplinas
Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido

X

Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

profissionais e humanisticos
Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do curriculo
pleno

X

X

X
X

(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.
Conceito:

B

C

D

X

6

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 8 itens com conceito satisfatório
Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório
Conceito C: 5 ou 6 itens com conceito satisfatório
Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

2 - Administração acadêmica do curso
Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso

X

Tempo de dedicação ã coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo

X
X

1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

C

B

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório

Conceito B: pelo menos 3 itens com conceito satisfatório
Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

IV - CORPO DOCENTE

I - Nível de formação do corpo docente
Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)
Quantidade

% do total

Graduado

3

37,5

Aperfeiçoamento

1

12,5

Mestre

3

37,5

Doutor

1

12,5

Total

8

100

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:

IQCD = DoutorX4 + MestreXS + EspecializaçãoXZ + GraduadoXl
10

Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B: entre 1,9 e 3,0
Conceito C: entre 1,7 e 1,89
Conceito D: abaixo de 1,7
Justincativa do conceito:

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1° ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N® docentes

%

2

25

6

75

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A; 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas
Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada

3 - Plano de Carreira Docente

Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório

X

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: Plano de carreira plenamente satisfatório
Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C: Plano de carreira incompleto
Conceito D: Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

/>

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de docentes*:

Total de disciplinas:

8

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O Índice da Relação Docentes/Disciplinas (IRDD) é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n- de docentes - n- de disciplinas

Conceito:

B

X

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O
Conceito B: índice -1
Conceito C: índice -2

Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO:

r'

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de
Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o princípio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias
obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Econômica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
científico que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação
específica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Daí entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja
aquele onde os docentes do 1- período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse princípio, pretende-se assegurar a qualidade e a
legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o

caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. É, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.

V - BIBLIOTECA

1 - Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Insatisfatório

Satisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso à rede Internet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas básicas

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas especificas

X

Periódicos de informação geral e

X

acadêmicos nacionais e

internacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades
Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios
Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

D

X

VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas:

Itens avaliados

Jornalis
mo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Laboratório de Redação
Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

Cinema

Editorial

I
I

Hemeroteca

Jornal Laboratório
NI

Laboratório de Rádio

Laboratório de TV

Lab. de Pesquisa de Opinião
Lab. de Recursos Audiovisuais

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia
Equipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de Informática

NI
I
1
I
1

Legenda: S = Satisfatório; 1 = Insatisfatório; NI = Não há indicações.

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória
Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Conceito C: a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente

Produção

8249/96-00 -16/12/96 -10:10

VII - AVALIAÇÃO FINAL
Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

D

0

2

0

D

0

1

0

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

1

0

1 - Nível de formação do corpo docente

C

1

2

2

2 - Adequação dos professores às disciplinas

D

0

1

0

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

B

2

2

4

D

0

3

0

D

0

3

0

Itens avaliados

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papel na sociedade
2 - Mercado de trabalho alvo

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

6

SOMA

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Final = Média Ponderada Final = Conceito Global
Somatório dos Pesos

Conceito global:

B

C

Critérios de avaliação:

Conceito A: média ponderada final 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C; média ponderada final de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada finai até 0,84(REPROVADO)

D

X

VIII - PARECER CONCLUSIVO

O projeto apresentado, onde a Instituição requer o Curso de Comunicação

Socialj habilitação em Propaganda e Publicidade é vago, impreciso e bastante
incompleto face à Portaria MEC 181, em todos os seus artigos e parágrafos. A
concepção do projeto requer ainda maior amadurecimento e a Instituição não
apresenta a infra-estrutura (biblioteca, laboratórios, etc.) para a criação da habilitação
pretendida.

Face ao exposto o projeto não foi aprovado.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria n^ 031/96 e 058/96

-d-A,.
Sidinéia Gómes Freitas

r'

José Benedito Pinho

Bernardo Issler
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

I - IDENTIFICAÇÃO

I..J

Processo n®.:

23000.007675/96-73

Mantenedora:
Interessado:

Associação Meridional de Ensino Superior de Garanhuns
Instituto Meridional de Ensino Superior de Garanhuns

Município:

Garanhuns - PE

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social, habilitação em
Publicidade e Propaganda
100 vagas anuais.

N® de vagas:

Parecer n°: D

/'9 G -

FG 3jS ^ 3-

II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C: faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profissional
pretendido e o seu papel na sociedade

Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito:

Há uma distorção entre a implementação do projeto Costa Dourada que indica
um potencial turístico para região e o perfil do profissional e papel na sociedade.

2 - Mercado de trabalho alvo
D

C

B

Conceito:

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacionai locais.
Conceito B: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacionai regionais
Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do

potencial econômico e da realidade comunicacionai genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito:

A instituição demonstra o crescimento do ensino no País, no Estado e no
Município, mas não destaca o mercado de trabalho alvo. De fato, desconhece o
potencial de mercado, fazendo referências genéricas às agências, indústrias, conforme
observamos às páginas 26.
III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

X

02/84)*
X

Coerência no desdobramento das matérias em

disciplinas
Distribuição equilibrada da carga horária das
disciplinas ao longo do processo de
integralização curricular
Dimensionamento da carga horária por
disciplinas
Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

X

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido

X

Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

X

profissionais e humanísticos
Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo
pleno

X

X

X

(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

Conceito:

C

B

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A; acima de 8 itens com conceito satisfatório
Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório
Conceito C: 5 ou 6 itens com conceito satisfatório
Conceito D; abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

2 - Administração acadêmica do curso
Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso
Tempo de dedicação ã coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo

X

X
X

1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

C

B

Conceito:

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório
Conceito B: pelo menos 3 itens com conceito satisfatório
Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

IV - CORPO DOCENTE

1 - Nível de formação do corpo docente

Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)
Quantidade

% do total

Graduado

2

28,5

Aperfeiçoamento

4

57,3

Mestre

1

14,2

7

100

Doutor
Total

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:
IQCD = DoutorX4 + MestreX3 + EspecializaçãoX2 + GraduadoXl
10

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B: entre 1,9 e 3,0
Conceito C: entre 1,7 e 1,89
Conceito D: abaixo de 1,7
Justificativa do conceito:

O nível de formação do corpo docente é bastante frágil.

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÀO
Aderência

N- docentes

%

4

57,2

3

42,8

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas
Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada

3 - Plano de Carreira Docente

Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório

X

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: Plano de carreira plenamente satisfatório
Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C: Plano de carreira incompleto
Conceito D: Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

D

X

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de docentes*:

Total de disciplinas: 7

6

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O índice da Relação Docentes/Disciplinas (IRDD)é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n^ de docentes - n- de disciplinas

Conceito:

B

X

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O
Conceito B: índice -1
Conceito C: índice -2

Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO:

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de
Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o princípio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias
obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Económica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
científico que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação
específica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Daí entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja
aquele onde os docentes do 1- período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse princípio, pretende-se assegurar a qualidade e a
legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o

caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. É, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.

-U

V - BIBLIOTECA

1 • Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Satisfatório

Insatisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso á rede Intemet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as

X

disciplinas básicas

Existência ou previsão de compra da

X

bibliografia indicada para as
disciplinas específicas
Periódicos de informação geral e

X

acadêmicos nacionais e
internacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

Conceito:

B

c

Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades
Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios
Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

D

X

VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas;

Itens avaliados

Jornalis
mo

Laboratório de Redação
Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Cinema

Editorial

NI
NI
I

Hemeroteca
Jornal Laboratório
NI

Laboratório de Rádio

Laboratório de TV

Lab. de Pesquisa de Opinião
Lab. de Recursos Audiovisuais

I

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia

NI
I

Equipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de Informática
Legenda: S = Satisfatório; I = Insatisfatório; NI = Não há indieaçòes.

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória
Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Conceito C: a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente

Produção
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

Peso

Valor

ponderado

II -Do Curso ou Habilitação

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papei na sociedade

D

0

2

0

2 - Mercado de trabalho alvo

D

0

1

0

1 - Avaliação gerai da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

C

1

1

I

1 - Nivei de formação do corpo docente

D

0

2

0

2 - Adequação dos professores às disciplinas

C

1

1

1

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

B

2

2

4

D

0

3

0

D

0

3

0

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

6

SOMA

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Final = Média Ponderada Final = Conceito Global
Somatório dos Pesos

Conceito global:

B

C

Critérios de avaliação:

Conceito A: média ponderada final 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C: média ponderada final de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)

D

X

VIII - PARECER CONCLUSIVO

Indeferido. A Comissão opina por negar a pretensão da Instituição interessada em
razão da ausência de informações sobre a biblioteca que não foi contemplada como
exigência fundamental no suporte dos estudos acadêmicos.
Não foi apresentada e nem está prevista no projeto a planta das instalações,
equipamentos e metragens necessários ao atendimento discente em conformidade com
o número de vagas solicitado.

No projeto acadêmico, nota-se a priorização das matérias técnicoprofissionalizantes em detrimento da formação cultural prevista no tronco comum e
em desacordo com a Resolução 02/84 do artigo CFE.
No elenco das disciplinas apresentadas ocorre incoerências entre a
nomenclatura da disciplina, a ementa e a bibliografia recomendada mesmo em
indicações importantes como Filosofia.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria n- 031/96 e 058/96
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo

:

23000.005488/96-55

Mantenedora:

Institutos Paraibanos de Educação

Interessado:

Unidades de Ensino Superior dos Institutos Paraibanos de
Educação.

Município:

João Pessoa - PB

Assunto:

Criação do curso de Comunicação Social, habilitação em
Publicidade e Propaganda.
100 vagas anuais.

N® de vagas:

'JSlSQ

Parecer n°: ^

Dé PP S S 6:

II - CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papei na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C: faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profissional
pretendido e o seu papel na sociedade
Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade
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2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

C

B

X

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacional locais.
Conceito B: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional regionais
Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito;

Os dados do mercado de trabalhos são genéricos e superficiais. O estudo não
chega ao nível regional e nem descreve o mercado comunicacional em seus aspectos
qualitativos e quantitativos.

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

X

02/84)*
Coerência no desdobramento das matérias em

disciplinas
Distribuição equilibrada da carga horária das
disciplinas ao longo do processo de
integralização curricular
Dimensionamento da carga horária por
disciplinas
Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

X

X

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido

X

Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

X

profissionais e humanisticos
Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo
X
pleno
{*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

X

X
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Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 8 itens com conceito satisfatório
Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório
Conceito C:5 ou 6 itens com conceito satisfatório
Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

Justificativa do conceito:

A estrutura apresenta-se fragmentada, como um alto nivei de superficialidade

(pela quantidade de disciplinas de introdução).

A distribuição (seriação) das

disciplinas do tronco comum e das técnico-profissionalizantes mostra uma
concentração no início e final do curso, prejudicando a interação das mesmas. No caso
do ementário das disciplinas, a bibliografia básica apresenta títulos inadequados,
como em "Produção Publicitária em Rádio" (ao recomendar PRADO, Emílio.
Estrutura da informação radiofônica. São Paulo, Summuns), "Redação Publicitária

III"(com LAGE, Nilson.Linguagem jomalística.São Paulo, Ática, 1989.

2 - Administração acadêmica do curso
Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso

X

Tempo de dedicação à coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo

X
X

1) Secretaria

2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório
Conceito B: pelo menos 3 itens com conceito satisfatório
Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

IV - CORPO DOCENTE

I - Nível de formação do corpo docente
Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)

D

X
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Quantidade

% do total

Aperfeiçoamento

7

31,8

Mestre

10

45,4

Doutor

5

22,8

Graduado

Total

22

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:
IQCD = DoutorX4 + MestreX3 + EspecializaçãoXZ -f- GraduadoXl
10

Conceito:

A

X

B

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B: entre 1,9 e 3,0
Conceito C: entre 1,7 e 1,89
Conceito D: abaixo de 1,7
Justificativa do conceito:

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

docentes

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

%

5

71

2

29

C

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas
Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada

3 - Plano de Carreira Docente

Y/
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Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório
X

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: Plano de carreira plenamente satisfatório
Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C: Plano de carreira incompleto
Conceito D: Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de docentes*:

Total de disciplinas:

7

7

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O índice da Relação Docentes/Disciplinas(IRDD) é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n- de docentes - n- de disciplinas

Conceito:

X

B

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O
Conceito B: índice -1
Conceito C: índice -2
Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO:

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de

Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o princípio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias
obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Económica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
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científico

que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação

específica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Daí entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja
aquele onde os docentes do 1- período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse princípio, pretende-se assegurar a qualidade e a
legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o

caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. É, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.
V - BIBLIOTECA

1 - Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Insatisfatório

Satisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso ã rede Internet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas básicas

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas específicas

X

Periódicos de informação geral e

X

acadêmicos nacionais e
internacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

Conceito:

B

C

D

X
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Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades
Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios
Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas:

Itens avaliados

Jornalis
mo

Laboratório de Redação
Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Cinema

Editorial

NI
NI
NI
NI
NI

Hemeroteca

Jornal Laboratório
Laboratório de Rádio

NI

Laboratório de TV

Lab. de Pesquisa de Opinião
Lab. de Recursos Audiovisuais

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia
Equipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de Informática

NI
NI

Legenda: S = Satisfatório; I = Insatisfatório; NI = Não há indicações.

Conceito:

B

C

D

Produção

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória

Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Conceito C: a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
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Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente

VII - AVALIAÇÃO FINAL

Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papel na sociedade

C

1

2

2

2 - Mercado de trabalho alvo

C

1

1

1

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

I

0

1 - Nível de formação do corpo docente

A

3

2

6

2 - Adequação dos professores às disciplinas

C

1

I

1

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

A

3

2

6

D

0

3

0

D

0

3

0

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

16

SOMA

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Final = Média Ponderada Finai = Conceito Global
Somatório dos Pesos

Conceito global:

B

C

Critérios de avaliação:

Conceito A: média ponderada final 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C: média ponderada final de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)

D

X
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VIII - PARECER CONCLUSIVO

A Comissão de Especialistas de Comunicação Social, à luz das disposições
da Portaria n.- 181, de 23 de fevereiro de 1996, do Ministério da Educação e do
Desporto, tendo examinado o presente pedido de autorização de funcionamento
do Curso de Comunicação Social - habilitação em Publicidade das Unidades de
Ensino Superior dos Institutos de Educação, em João Pessoa, PB, é de parecer
desfavorável para o solicitado, por considerar que o projeto pedagógico:

a) não responde às necessidades do mercado e da realidade local, sendo
inadequado para atender às inovações tecnológicas e responder às demandas
sociais. Os dados do mercado de trabalho são genéricos e superficiais. O
estudo não chega ao nível regional e nem descreve o mercado comunicacional
em seus aspectos qualitativos e quantitativos, além da falta de defínição do
papel do egresso na sociedade.

b) no geral os docentes indicados para a primeira série do curso apresentam um
bom nivel de titulação, prejudicado pelo fato de a qualificação ter se dado em
área diferente daquela graduação.

c) não existe qualquer explicitação dos regimes de trabalho e plano de
remuneração dos docentes indicados.

d) a biblioteca apresenta uma boa organização, notando-se apenas a falta de
banco de dados do acesso a Internet.

e) a proposta contraria aos termos do Parecer n.® 480/83 do MEC/Conselho
Federal de Educação, ao não prever os laboratórios obrigatórios para a
habilitação, tais como : a Hemeroteca, Redação Informatizada, Laboratório
de Planejamento Gráfico, Laboratório de Rádio e Agência Experimental.

/f^

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria

Sidinéia Goihes Freitas

José Benedito Pinho

031/96 e 058/96

Bernardo Issler
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.^:

23024.000893/96-27

Mantenedora:

Organização Piauiense de Ensino Superior

Interessado:

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Piauí

Município:

Teresina - PI

Assunto:

Criação de Curso de Comunicação Social , habilitação em
Publicidade e Propaganda

N- de vagas:

120 anuais

II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papei na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C: faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profissional
pretendido e o seu papel na sociedade
Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito:

Há indefinições, generalidades, incorreções que não demonstram o perfil do
profissional pretendido e menos ainda na sociedade.

(#*
>r

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacional locais.
Conceito B: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional regionais
Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito:

Não há qualquer menção a mercado de trabalho.

II - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

X

02/84)*
Coerência no desdobramento das matérias em

X

disciplinas
Distribuição equilibrada da carga horária das
disciplinas ao longo do processo de
integralização curricular
Dimensionamento da carga horária por
disciplinas
Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

X

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido

X

Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

profissionais e humanísticos
Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo
pleno

X

X

X
X

(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

Conceito:

B

X

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A; acima de 8 itens com conceito satisfatório
Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório
Conceito C: 5 ou 6 itens com conceito satisfatório
Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

2 - Administração acadêmica do curso
Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso
Tempo de dedicação ã coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo
1) Secretaria

X
X
X

2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

D

C

B

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório
Conceito B: pelo menos 3 itens com conceito satisfatório
Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

IV - CORPO DOCENTE

1 - Nível de formação do corpo docente

Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)
Quantidade

% do total

Graduado

2

40

Aperfeiçoamento

3

60

5

100

Mestre
Doutor
Total

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:

IQCD = DoutorX4 + MestreXS + EspecializaçãoXZ + GraduadoXl
10

Conceito:

B

C

D

X

///•f

a»

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B: entre 1,9 e 3,0
Conceito C: entre 1,7 e 1,89
Conceito D; abaixo de 1,7
Justificativa do conceito:

IQCD abaixo de 1,7 com fraco nível de formação do corpo docente.

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÀO
Aderência

N- docentes

%

5

62,5

1

12,5

2

25,0

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

C

X

D

Critérios de avaliação:

Conceito A: 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas

Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada

3 - Plano de Carreira Docente

Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório

X

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: Plano de carreira plenamente satisfatório
Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C: Plano de carreira incompleto
Conceito D: Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

D

X

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de docentes*:

Total de disciplinas:

8

8

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O índice da Relação Docentes/Disciplinas (IRDD) é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n- de docentes - n® de disciplinas

Conceito:

X

B

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A; índice O
Conceito B: índice -1
Conceito C: índice -2
Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO:

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de

Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o principio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias
obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Económica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
científico que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação
específica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Dai entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja

aquele onde os docentes do 1- período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse principio, pretende-se assegurar a qualidade e a
legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o

caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. É, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.

V - BIBLIOTECA

1 - Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Satisfatório

Insatisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso à rede Internet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas básicas

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas especificas

X

Periódicos de informação gerai e

X

acadêmicos nacionais e
internacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

Conceito:

B

C

Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades
Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios

Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

D

X

• 7

VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas:

Itens avaliados

Jornalis
mo

Laboratório de Redação
Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Cinema

Produção
Editorial

NI

Hemeroteca
Jornal Laboratório
Laboratório de Rádio

Laboratório de TV

Lab. de Pesquisa de Opinião
Lab. de Recursos Audiovisuais

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia
Equipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de Informática
Legenda: S = Satisfatório; I = Insatisfatório; NI = Não há indicações.
r

\

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória
Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Conceito C: a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente

(

/

!
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

Valor

Peso

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papel na sociedade

D

0

2

0

2 - Mercado de trabalho alvo

D

0

1

0

1 - Avaliação gerai da estrutura curricular

B

2

4

8

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

1

0

1 - Nível de formação do corpo docente

D

0

2

0

2 - Adequação dos professores ãs disciplinas

C

1

1

1

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

A

3

2

6

D

0

3

0

D

0

3

0

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

15

SOMA

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Final = Média Ponderada Final = Conceito Global
Somatório dos Pesos

Conceito global:

B

C

Critérios de avaliação:

Conceito A: média ponderada finai 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C: média ponderada final de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)

D

X

0893/96-27 - 16/12/96 -10:17

VIU - PARECER CONCLUSIVO

Este projeto deixa muito a desejar quanto a sua conformação gerai a saber:

a) a montagem está tumultuada com informações estranhas a um pedido de
autorização de funcionamento de curso de Comunicação - o regimento e o

demonstrativo financeiro são para uma Faculdade de Direito.

b) a relação do corpo docente apresentada possue indicações que nada tem a
ver com a Comunicação Social:
Contabilidade Geral

Finanças

Administração de Recursos Humanos

A grande maioria dos docentes esta sendo indicada para três ou quatro
disciplinas diferentes ora para Comunicação ora para Administração de Empresas,
provocando confusões e tumultuando o processo .

c) o ementário e a bibliografia básica das disciplinas obrigatórias apresenta-se
omisso ou incompleto.

d) os dados apresentados sobre a biblioteca demonstram sua insuficiência e
exigüidade material e funcional.

e) o pedido não apresenta a conformação dos órgãos laboratoriais básicos e

necessários a habilitação pretendida. É outra omissão constatada no
processo.

Diante destas considerações, o pedido recebe parecer desfavorável desta
Comissão.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria n^ 031/96 è 058/96
■)

_

__^^-^dinéia

-r . -

P»—

Freitas

José Benedito Pinho

Bernardo Issler

0942 -10/12/96 - 16:06

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n-.:

23027.000942/96-65

Mantenedora:
Interessado:

Centro Integrado para Formação de Executivos - CIFE
Faculdade para Executivos

Município:

Natal - RN

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social, habilitação em
Publicidade e Propaganda.

N® de vagas:

120 anuais

Parecer n°:

II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO
1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade estão
devidamente demonstrados

Conceito B: o perfil do profissional pretendido e o seu papel na sociedade não estão
suficientemente demonstrados

Conceito C: faltam indicadores apropriados para demonstrar o perfil do profissional
pretendido e o seu papel na sociedade
Conceito D: não estão demonstrados o perfil do profissional pretendido e o seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito:

Não há proposta de um perfil para o profissional, mas sim uma descrição de
funções desempenhadas pelos publicitários.

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

C

B

X

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: o mercado de trabalho está descrito com base em indicadores

convincentes do potencial econômico e da realidade comunicacional locais.
Conceito B; o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional regionais

Conceito C: o mercado de trabalho está descrito, porém com base em indicadores do
potencial econômico e da realidade comunicacional genéricos
Conceito D: não há indicadores do mercado de trabalho e nem das possibilidades
locais e/ou regionais
Justificativa do conceito:

O mercado de trabalho é descrito em termos potênciais, superficiais e
extremamente genéricos, desconhecendo totalmente a realidade comunicacional da

região. A inconseqííência do projeto pode ser ainda vista pela proposta de abertura de
120 vagas, enquanto a UFRN oferece 20 vagas anuais na habilitação em Jornalismo
na mesma capital.

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

X

02/84)*
Coerência no desdobramento das matérias em

X

disciplinas
Distribuição equilibrada da carga horária das

X

disciplinas ao longo do processo de
integralização curricular

Dimensionamento da carga horária por
disciplinas
Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido

X

Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

X

profissionais e humanísticos

Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo
pleno

X

X
X

(*)o não atendimento deste item inviabiliza os demais.

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 8 itens com conceito satisfatório
Conceito B: 7 ou 8 itens com conceito satisfatório

Conceito C: 5 ou 6 itens com conceito satisfatório
Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

2 - Administração acadêmica do curso
Satisfatório

Itens avaliados

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso
Tempo de dedicação ã coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo

X

1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

B

X

X

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: pelo menos 4 itens com conceito satisfatório
Conceito B: pelo menos 3 itens com conceito satisfatório
Conceito C: pelo menos 2 itens com conceito satisfatório
Conceito D: condições inferiores às anteriores

IV - CORPO DOCENTE

1 - Nível de formação do corpo docente
Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)
Quantidade

% do total

Graduado

3

43

Aperfeiçoamento

3

43

Mestre

1

14

7

100

Doutor
Total

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:

7,1'
IQCD = DoutorX4 + IVIestreX3 + EspecializaçãoXZ + GraduadoXl
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Conceito:

A

C

B

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: acima de 3,0
Conceito B: entre 1,9 e 3,0
Conceito C: entre 1,7 e 1,89
Conceito D: abaixo de 1,7
Justificativa do conceito:

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
N- docentes

Aderência

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

100

7

X

%

-

-

-

-

B

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: 100% de compatibilidade adequada com as disciplinas

Conceito B: de 75% a 99,9% de compatibilidade adequada
Conceito C: de 50% a 74,9% de compatibilidade adequada
Conceito D: menos de 50% de compatibilidade adequada

3 - Plano de Carreira Docente

Satisfatório

Não há indicações

Insatisfatório
X

Conceito:

Critérios de avaliação:

A

B

C

D

X

Conceito A; Plano de carreira plenamente satisfatório
Conceito B: Plano de carreira satisfatório e aproveitável
Conceito C; Plano de carreira incompleto
Conceito D; Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de disciplinas:

Total de docentes*:

12

(*) Havendo várias indicações para a mesma disciplina, será considerada apenas
a de maior titulação.

O índice da Relação Docentes/Disciplinas (IRDD) é expresso pela seguinte fórmula:
IRDD = n- de docentes - n® de disciplinas

B

Conceito:

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O
Conceito B: índice -1
Conceito C: índice -2
Conceito D: índice -3 ou acima

OBSERVAÇÃO:

Na elaboração do critério de avaliação deste conceito a Comissão de
Especialistas procurou estar em consonância com a diversificação dos ramos do
conhecimento que constituem o princípio de tronco comum enunciado na Resol.
02/84, que fixa o currículo mínimo do Curso de Comunicação Social. As matérias
obrigatórias como Língua Portuguesa, Sociologia, Filosofia, Teoria da Comunicação,
Comunicação Comparada e Realidade Sócio-Económica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
cientifico que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação
específica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Daí entendermos que o corpo docente ideal, com conceito A, seja

aquele onde os docentes do 1- período letivo (onde estas matérias se agrupam) sejam
egressos das áreas de conhecimento para as quais são indicados. Ao não permitir a
transgressão demasiada desse principio, pretende-se assegurar a qualidade e a
legitimidade do ensino de cada uma dessas áreas do conhecimento. Para preservar o
caráter propedêutico da iniciação a Comunicação Social. E, no nosso entender, uma
especificidade desta graduação mas que não deve ser generalizada a outras
graduações.

V - BIBLIOTECA

1 - Recursos existentes ou previstos da Biblioteca de suporte ao curso
Insatisfatório

Satisfatório

Não há

indicações

Existência ou previsão de espaço

X

físico

Existência ou previsão de espaço
físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso à rede Internet

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas básicas

X

Existência ou previsão de compra da
bibliografia indicada para as
disciplinas especificas

X

Periódicos de informação geral e

X

acadêmicos nacionais e
internacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

Conceito:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
Conceito A: todos os itens atendendo totalmente as necessidades
Conceito B:6 e 7 itens considerados satisfatórios
Conceito C: 5 itens considerados satisfatórios
Conceito D: até 4 itens considerados satisfatórios

>/

VI - LABORATÓRIOS

1 - Existência ou previsão de Laboratórios e equipamentos
Habilitações solicitadas:

Itens avaliados

Jornalis
mo

Laboratório de Redação
Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico
Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Cinema

Editorial

NI
NI
NI

Hemeroteca
Jornal Laboratório
Laboratório de Rádio

NI

Laboratório de TV

Lab. de Pesquisa de Opinião

NI

Lab. de Recursos Audiovisuais

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia
Equipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição
Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de Informática

NI
NI

Legenda: S = Satisfatório: 1 = Insatisfatório; NI = Não há indicações.

Conceito:

B

C

D

Produção

X

Critérios de avaliação:

Conceito A: existem todos os laboratórios e equipamentos em quantidade suficiente e
com atualização tecnológica satisfatória

Conceito B: existem laboratórios ou a sua previsão mas os equipamentos são em
número insuficiente

Conceito C; a previsão dos laboratórios e equipamentos é insuficiente ou precária
Conceito D: não há previsão para os Laboratórios ou o que foi apresentado é
desatualizado e em quantidade insuficiente
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

1 - Perfil do profissional pretendido e seu

D

0

2

0

C

1

1

1

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

1

0

1 - Nível de formação do corpo docente

D

0

2

0

2 - Adequação dos professores às disciplinas

A

3

I

3

3 - Plano de Carreira Docente

D

0

1

0

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

D

0

2

0

D

0

3

0

D

0

3

0

papei na sociedade
2 - Mercado de trabalho alvo

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

4

SOMA

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto, D = O ponto.

Soma Ponderada Final = Média Ponderada Final = Conceito Global
Somatório dos Pesos

Conceito global:

B

C

Critérios de avaliação:

Conceito A: média ponderada finai 2,35 ou mais(APROVADO)
Conceito B: média ponderada final de 1,65 a 2,34(APROVADO)
Conceito C: média ponderada final de 0,85 a. 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)

D

X

1 f

/

VIII - PARECER CONCLUSIVO

Desfavorável - O currículo pleno está abaixo das exigências mínimas.
Indicação insufíciente de docentes para as matérias básicas obrigatórias.
Não há informações sobre o acervo da biblioteca para comunicação, as

poucas existentes são vagas e genéricas. O processo é omisso também quanto aos
órgãos laboratóriais. Não atende em grande parte ao que está previsto na
Portaria / MEC n- 181/96, de 23 de fevereiro

de 1996, na Resol.02/84 e no

Parecer 480/83.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria n- 031/96 e 058/96

Sidinéia Çromes Freitas
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Bernardo Issler

