MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

INTERESSADO/MANTENEDORA

UF

Associação Rondoniense de Ensino Superior e outros

RO

ASSUNTO

Autorização do curso de Comunicação Social, habilitações diversas
RELATOR; CONS. YUGO OKIDA

PARECER N°

CAMARA

225/97

EDUCAÇÃO SUPERIOR

APROVADO EM

15/04/97

PROCESSO N° 23000.007817/96-66 e outros

I- VOTO DO RELATOR

Com base nos relatórios da comissão de especialistas de ensino de Comunicação
Social e da SESu/MEC, voto pelo indeferimento dos processos, a seguir relacionados,
referente a pedidos de autorização para implantação do curso de Comunicação Social,
com habilitações diversas.

Relação dos processos indeferidos:
PROCESSO N"

INSTITUIÇÃO

MANTENEDORA

jí 23000,007817/96-66 Associação Rondoniense de Ensino Superior
I 23000.005754/96-77 Fundação Amazonense de Educação e Cultura
3 23000.009680/96-84 União das Faculdades Kepler
í/ 23000.005135/96-55 Associação Transamazônia de Ens. e Pesquisa
5 23000.006132/96-01 Comunidade Evangélica Luterana São Paulo

ó 23013.001537/96-41 Jequié Empreendimentos Educacionais Ltda.
23000.014520/96-57 Assoc. de Pesquisa e Ensino Superior da Bahia
^4- 23013.001516/96-71 Assoc. de Pesquisa e Ensino Superior da Bahia
g 23013.001457/96-11 União Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão
Iff23033.011585/96-18 Associação Cultural e Educacional Piratininga
II 23000.007732/96-13 Sociedade de Ensino Superior do Ceará
1123000.007696/96-43 Associação Integrada de Ens.Sup. do Nordeste

£

B asilia

Fac. de Ciênc. Adm.e de Tecnologia
Centro Int. Ens. Sup. do Amazonas
União das Faculdades Kepler

C. Social, hab. Jornalismo em Porto Velho/ RO
C. Social, hab. R.Públ.e Pub.Prop.em Manaus/AM
C. Social, com 5 habilitações em P.Velho/RO

Fac. Transamaz. de Ciênc. de Palmas

C. Social, hab. Jornalismo em Palmas/TO

Inst. Luterano de Ens. Sup. de Palmas C. Social, hab.Jom.,R.Púb.,P.Prop. em Palmas/TO
Centro de Educ. Sup. de Jequié
C. Social, hab. Jornalismo em Jequié/BA
Fac. Católica de C. Econ. da Bahia
Fac. Católica de C. Econ. da Bahia
Escola de Com.Social IPITINGA
Faculdades Integradas Piratininga
Centro de Ensino Superior do Ceará

C. Social, hab. Jornalismo em Salvador/BA
C. Social, hab. Jornalismo em Salvador/BA
C. Social, hab. R. Públ. em Lauro de Freitas/BA
C. Social, hab. Jom.,Pub. Prop. em Fortaleza/CE
C. Social, hab. P.Prop. e R.P. em Fortaleza/CE

Inst. Integ. de Ens. Sup. do Nordeste

C. Social, liab. Publ. E Propaganda em Maceió/AL

de abril de 1997.

Relator: Cens. Yugo

n- CONCLUSÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educaçâ^uperior acompanha o voto do relator.
Sala das Sessões,

de abril de 1997.

Presidente: Cons. Efrem de Aguiar Maranhão
Vice-Presidente: Cons. Jacques 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®.:

23000.007817/96-66

Mantenedora:

Associação Rondoniense de Ensino Superior

Interessado:

Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia.

Município:

Porto Velho - RO

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo

N® de vagas:

100(cem) anuais.

Parecem":

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:

A entidade confunde atribuições rotineiras com perfil do egresso.

2 - Mercado de trabalho alvo
B

Conceito:

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 2jornais diários, não existindo maiores especificações sobre o mercado de
trabalho relacionado à áréá.
I

)

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Sati^a-

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

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 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.

i

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

o
o

Conceito D: abaixo de 5 itens com conceito satisfatório

2 - Administração acadêmica do curso
Itens avaliados

Satisfatório

Insatisfatório

Não há

indicações

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

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

X

X
X

B

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

6

Mestre
Doutor
Total

6

100

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

í

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;

2 - Adequação dos professores ãs disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N- docentes

%

6

100

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

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:

A

B

C

X

D

Critérios de avaliação:

/7

l/f

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*:

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:

A

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 xmiversidade 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'i

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 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

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:

Jornalis

Itens avaliados

mo

Laboratório de Redação
Lab. de Planejamento Gráfico
Laboratório Fotográfico

NI

Lab. de Radiojomalismo
Laboratório de Telejomalismo

NI

Hemeroteca

NI

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Cinema

Produção
Editorial

NI
NI

NI

Jomal Laboratório
Laboratório de Rádio

>r

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

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

n

IM
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

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 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

1

3

3 - Plano de Carreira Docente

C

1

1

1

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

D

0

2

0

D

0

3.

0

D

0

3

0

Itens avaliados

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

4

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)
VIII - PARECER CONCLUSIVO

D

X

VIII - PARECER CONCLUSIVO

Em que pese a análise favorável de aspectos positivos do projeto, a
Comissão entendeu pela não aprovação do pedido considerando que:

a) O projeto não atende o Art. 4- da Portaria 181/96 no que tange às
letras "a","b","c","d" e "e";

b) Notadamente na concepção, finalidades e objetivos do projeto
acadêmico, na habilitação pretendida, o projeto é igual ao da

Fundação São Miguel Arcanjo, de Anápolis,(GO)2300.005731/96-71;
c) Face ao exposto o Projeto foi Reprovado.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria ns 031/96 e 058/96

■

Sidinèia Gòihes Freitas

José Benedito Pinho

/

Bernardo Issler

23000005754/96-77

16/12/96
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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 n^.:

23000005754/96-77

Mantenedora:

Fundação Amazonense de Educação e Cultura

Interessado:

Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas - AM

Município:

Manaus - AM

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social, habilitações em
Relações Públicas e 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 perfil traçado para os egressos do curso nas habilitações em Relações Públicas
e em Publicidade e Propaganda. Para a primeira habilitação, o projeto lista aptidões de
natureza intelectual que entendemos serem genéricas, com o raciocínio verbal, o uso da
linguagem, a fluência verbal e a boa memória visual e auditiva. Por sua vez,não
existem informações sobre o papel do egresso na sociedade, tanto para o publicitário
como para o profissional de Relações Públicas.

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

A

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 dé 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:

~

A proposta não"identifica o mercado de trabalho para o profissional de Relações
Públicas, insistindo em informações genéricas e imprecisas, do senso comum,
enquanto para o publicitário não existem quaisquer referências ao mercado de trabalho
local e/ou regional.

V

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
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
Diniensionamento da carga horária do currículo
pleno

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
Itens avaliados

Satisfatório

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

vy

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
V y

Graduado

% do total

-

-

Aperfeiçoamento

02

25.0

Mestre

05

75.0

-

-

07

100.0

Doutor

Total

O indicador de qualificação do corpo docente será dado pela fórmula:
IQCD = DoutorX4 + MestreX3 + EspecialÍ7açãoX2 + GraduadoXl
10

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:

Os docentes apresentam razoável titulação, notando-se a falta de Doutores.

•

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N- docentes

Adequada
Aproximada
Inadequada

r

05

71.0

02

29.0

B

Conceito:

%

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

Não há indicações

Insatisfatório

Satisfatório

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 discipiinas ministradas por docente
Total de docentes*:

Total de disciplinas:

07

07

(*) 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

V

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

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

OBSERVAÇÃO:

r
K

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.

,yr

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
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

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

Cinema

Produção
Editorial

Laboratório de Redação

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

NI

Hemeroteca

NI

NI

NI

Jornal Laboratório
NI

Laboratório de Rádio
Laboratório de TV

—

Lab. de Pesquisa de Opinião

NI

Lab. de Recursos Audiovisuais

NI

Agências
Estúdio Fotográfico
Equipamento de Fotografia
Eqüipamento de Filmagem
Equip. de Gravação de Som
Equip. de Iluminação
Equipamento de Edição

NI

NI.

Sala de Projeção Cine-Vídeo
Equip. de InformáticaLegenda: S = Satisfatório; I = Insatisfatório; NI = Não há indieações.

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

►d -
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

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

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

A

3

2

6

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

11

(*) 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
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VIII - PARECER CONCLUSIVO

A Comissão de Especialistas de Comunicação Social, à luz da
Portaria/MEC 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 - habilitações Relações Públicas e em Publicidade e
Propaganda, do Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas, em Manaus, AM,
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 necessidades de inovações tecnológicas e responder às demandas
sociais. O mercado de trabalho é descrito em termos potenciais, superficiais e
extremamente genéricos, desconhecendo totalmente a realidade comunicacional da
região. O projeto não oferece quaisquer informações relativas ao papel do egresso
na sociedade.

b)em lugar de uma política de capacitação em critérios definidos, o projeto manifesta
apenas a inteção da qualificação docente. O Plano de Carreira Docente aludido pela
Instituição deve ser considerado, no máximo como uma éxplicitação de propósitos
que não se concretizem em uma proposta coerente, articulada e orgânica.

c) apesar das condições físicas da biblioteca, o projeto não relaciona a bibliografia
básica para as disciplinas, além de faltar indicações de periódicos da área de
Comunicação Social. A compra apenas de título da bibliografia básica será
insuficiente para dotar o aluno de uma visão mais geral da área de Comunicação
Social.

d) o projeto não atende aos termos do Parecer n.- 480/83 do MEC/Conselho Federal
de Educação, não prevendo os laboratórios obrigatórios para a habilitação em
Publicidade e Propaganda (como Hemeroteca, Laboratório de Planejamento
Gráfico, Laboratório de Rádio e Agência Experimental, Estudos Fotográficos e
Laboratório Fotográfico) e aquelas específicas para Relações Públicas (como
Hemeroteca, Laboratório de Pesquisa de Opinião, Laboratório de Recursos
Audiovisuais).

10
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Esta Comissão entendeu que será irresponsável a sua aprovação, por
apresentar sérias e profundas deficiências em quatro dos cincos itens globais de
avaliação - a saber, necessidade social, projeto acadêmico, biblioteca e laboratórios

-, as quais comprometem irreversivelmente o projeto e sua eventual implantação.

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

%

tf»-.

Sidinéia Go

Freitas

ernardo Issier

José Benedito Pinho
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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-.:

23000.009680/96-84

Mantenedora:
Interessado:

União das Faculdades Kepler
União das Faculdades Kepler

Município:

Porto Velho - RO

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social, habilitações em
Jornalismo, Produção Editorial, Radialismo, Cinema e

N- de vagas:

Relações Públicas.
100(cem) 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:

Descrição totalmente vaga. A mesma utilizada para as Faculdades Integradas
Polivalente no processo 2300009241/96-44, Município de Valparaízo-GO.

9680-28/11/96- 11:43

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 oferecidas são subjetivas e sem consistência para fundamentar
a prestação sobre o mercado de trabalho.

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

X

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

X

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

A grande curricular apresentada é idêntica a do processo n- 23000 009241/9644 Valparaízo - GO - FACULDADE INTEGRADAS POLIVALENTE.

E não atende Resolução CFE 02/84 que dispõe o currículo de Comunicação
Social. A instituição propõe a funsão de várias habilitações para formação do
comunicador generalista sem fundamentar teoricamente a proposta e sem dispor de
esperiência ou lastro para tal.
2• Administração acadêmica do curso
Itens avaliados

Satisfatório

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

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
Graduado

-

Aperfeiçoamento

-■

Mestre

3

Doutor
Total

% do total
-

-

-

-

-

-

-

9680-28/11/96-11:43

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

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

OBS.: Indicações incompletas para disciplinas obrigatórias e não incluídas na grade
curricular do 1° e 2- semestre.

Justificativa do conceito;

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N- docentes

%

2

66,5

1

33,5

3

100,0

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

Insatisfatório
X

Não há indicações

9680-28/11/96-11:43

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 disciplinas:

Total de docentes*: 3

4

(*) 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:

A

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

OBS:

Este item está prejudicado pois a instituição não apresentou indicações

para quatro matérias obrigatórias do troco comun.

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

9680-28/11/96-11:43

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

i

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos

X

Informatização do acervo

X

Acesso à rede Internet

X
■

Existência ou previsão de compra da

X
—

bibliografia indicada para as
disciplinas básicas
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

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

t
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VI - LABORATÓRIOS

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

Itens avaliados

Laboratório de Redação

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

Radialis-

Publ. e

Relações

mo

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

I

I

I

I

I

Jornalis

Cinema

Produção
Editorial

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

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

I

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

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

OBS.:
A instituição apresentou longas listas de equipamentos e ou
componentes na maioria desatualizados ou sem possiblidades de manutenção por
serem obsolentos.

,/r
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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

D

0

1

0

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

D

0

1

0

1 - Nivel 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

D

0

2

0

D

0

3

0

D

0

3

0

papel na sociedade
2 - Mercado de trabalho alvo

III - Projeto Acadêmico

rV - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos
SOMA

1

(*) 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 dei,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

D

X
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VIII - PARECER CONCLUSIVO

Não deve ser atendido. A pretensão não acata a proposta curricular definida
pela Resolusão CFE 02/84. Pretende um currículo polivalente, misto de jornalista,
publicitário e relações públicas, sem fundamentos teóricos ou ideológicos de
sustentação. Não atende também ao disposto nas letras "a", "d" e "e" do art. 4- da
Portaria MEC ISlde 23 de fevereiro de 1996.

Chamamos a atenção que este processo é êmulo de outro apresentado para o
município de Valparaízo em Goiás. O corpo docente indicado é o mesmo para ambos
bem como o projeto de estrutura curricular com os mesmos defeitos, o que evidência
suspeição de falta de idoneidade das instituições proponentes.

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

'"^'^íSUnéia GSrfíes I^^eifas
<y

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
Processo n.®:

23000.005135/96-55

Mantenedora:

Associação Transamazônica de Ensino e Pesquisa

Interessado:

Faculdade Trasamazônia de Ciências de Palmas

Município:
Assunto:

Palmas - TO
Criação do Curso de Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo.

N- de vagas:
Parecer

200 vagas anuais

n°: 'dGSjÇíQ . D^Pesjse^.

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:

Mostra necessidade do curso mas equivoca-se quanto ao perfil do profissional
em sociedade

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

A

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 comtinicacional 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:

Mostra a existência de mercado de trabalho, mas, em razão do número de

vagas exigido tende a umii situação rápida de demanda

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução

Satisfa

Insatis

Não há

tória

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
disciplinas
Adequação do currículo pleno aos objetivos do

X

X

curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido
Balanceamento entre os conhecimentos técnicos/

X

X

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

X

X

Mf

Conceito:

B

C

X

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
Itens avaliados

Satisfatório

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso
Tempo de dedicação ã coordenação

X

Pessoal de apoio técnico e administrativo

X

1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

X

Conceito:

B

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

2

33,3

Aperfeiçoamento

3

50,0

Mestre

1

16,7

6

100,0

Doutor
Total

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

Alguns professores, no curriculo pleno, acumulam varias disciplina. A
titulação e insuficiente

2 - Adequação dos professores ãs disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N- docentes

%

6

100

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

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:

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

Y

r

Conceito D:Plano de carreira insatisfatório ou inexistente

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de disciplinas: 12

Total de docentes*: 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

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 sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

X

Catalogação dp 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

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

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

í^r

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

I

Laboratório de Telejomalismo

I

Hemeroteca

s

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Cinema

Produção
Editorial

s
I
I

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

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

h
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papel na sociedade

D

0

2

0

2 - Mercado de trabalho alvo

C

1

1

1

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

C

1

4

4

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

1

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

Itens avaliados

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

III - Projeto Acadêmico

rv - 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 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)
VIII - PARECER CONCLUSIVO

D

X

VIII - PARECER CONCLUSIVO

Indeferido. Não corresponde às exigências das letras
Portaria/MEC n-181, paragrafo 4-, de 23 de Fevereiro de 1996.

A, B, C , D

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

Sidinéia Ç^mies Freitas
V

I

José Benedito Pinho

Bernardo Issler

da

VIII - PARECER CONCLUSIVO

O processo não permite análise em decorrência dos seguintes fatos:

a) os textos copiados levantam dúvidas por total falta de legibilidade
(qualidade da xerocópia);

b) não há uma seqüência lógica e natural na apresentação do projeto;
c) a informação não é clara, existindo indefinições que não esclarecem
sequer o número de vagas pretendidas e não atende o art. 4-, letras "a", "b", "c",
"d" e "e" da Portaria/MEC 181/96.

m

A Comissão sugere o arquivamento do projeto apresentado.

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

SidinéiaGi

es

Freitas

José Benedito Pinho

Bernardo Issler

^5

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

f
H

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.®:

23000.006132/96-01

Mantenedora:
Interessado:

Comunidade Evangélica Luterana São Paulo
Instituto Luterano de Ensino Superior de Palmas

Município:

Palmas - TO

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social, Habilitações em

Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda.
N® de vagas:

• 100 para Jornalismo(2 turmas);
• 100 para Relações Públicas(2 turmas);
• 100 para Publicidade/Propaganda(2 turmas).
Parecer

n^-

- DCPes/séU

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

B

X

C

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:

Textos genéricos que não demonstram com clareza o perfil pretendido e papel na
sociedade. Servem a qualquer projeto

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

X

B

C

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

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
integralizaçãó 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 humanisticos
Adequação da bibliografia aos programas das
disciplinas
Adequação da seriação das disciplinas

X

X

X

Dimensionamento da carga horária do currículo
X
pleno
(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

Conceito:

B

X

c

D

I

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

X

X

Pessoal de apoio técnico e administrativo

X

1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

Conceito:

C

B

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

15

33,4

Aperfeiçoamento

21

46,7

Mestre

7

15,5

Doutor

2

4,4

45

100

Total

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

IQCD = DoutorX4 + MestreX3 + EspecializaçãoX2 + GraduadoXl
10

Conceito:

X

B

C

D

Critérios de avaliação:

/i)

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

Adequada
Aproximada
Inadequada

N- docentes

%

37

82,2

2

4,4
13,3

6

Conceito:

B

X

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:

X

B

C

D

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

JJ

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de docentes*:

Total de disciplinas:

45

93

(*) 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

X

físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo

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

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

(J
■ 1

VI - LABORATÓRIOS

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

Itens avaliados

Jornalis
mo

Laboratório de Redação

NI

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

NI

Cinema

Produção
Editorial

NI

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

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*

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papel na sociedade

B

2

2

4

2 - Mercado de trabalho alvo

A

3

1

3

1 - Avaliação geral da estrutura curricular

B

2

4

8

2 - Administração acadêmica do curso

A

3

1

3

1 - Nível de formação do corpo docente

A

3

2

6

2 - Adequação dos professores às disciplinas

B

2

1

2

3 - Plano de Carreira Docente

A

3

1

3

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 1® ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos
SOMA

29

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

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

Conceito global:

B

C

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)
II - PARECER CONCLUSIVO

D

II - PARECER CONCLUSIVO

Ao analisar este processo, a Comissão constatou uma autêntica situação de
transposição ou "maquiagem". A mantenedora proponente pautou-se na
conformação de um curso ministrado no município de Canoas, Rio Grande do
Sul, e "Transplantou-o" ao distante município de Palmas, Capital do Estado de
Tocantins.

Depara-se no processo que o corpo docente indicado é, em sua maior
parte, constituído por professores que exercem suas atividades em Canoas e na

grande Porto Alegre onde possuem residência e notório vínculo Empregatício.
Outros como informa a Mantenedora, freqüentam Pôs-Graduação na Região,
sendo 24 no total.

Os docentes Ana Maria Walker Roig, Beatriz Corrêa Pires Dorneles,
Luiza Maria Cezar Carra Veta, para citar apenas alguns, são residentes na
Capital Gaúcha e Docentes da PUC-RS.
Constata-se que o corpo docente, de alguma forma, está vinculado ao Rio
Grande do Sul e, portanto, é inexeqüível o funcionamento do curso em Palmas
com cerca de 3.000 Km de distância.

Outra constatação inusitada que contraria toda lógica acadêmica e a
legislação em vigor, refere-se aos projetos experimentais e práticas laboratoriais
previstas para serem realizadas pelos alunos de Palmas nas instalações da
ULBRA em Canoas, Rio Grande do Sul.

Exemplo: TÉCNICA DE RÁDIO II.

A prática desta disciplina está

prevista na Rádio FELUSP,emissora instalada no município de Canoas...

PROJETO EXPERIMENTAL I. em Rádio da habilitação de Jornalismo,
também remete os alunos a Rádio FELUSP...

PROJETO EXPERIMENTAL

II,

da habilitação

em Jornalismo,

remete os alunos ao TELECENTRO, localizado em CANOAS, no interior do

Campus da ULBRA.
Em outra propositura, a instituição contraria frontalmente o conceito de
Projeto Experimental, uma das atividades mais louvadas da Resolução 02/84, ao
confundi-la com Estágio. Enquanto o primeiro é interno, conduzindo a um
trabalho de conclusão, de curso, este é externo e tem características ligadas ao
mercado profissional.
Causou admiração e espanto a constatação de que o INSTITUTO
LUTERANO

DE

PALMAS, em

Tocantins,

consta

com

um

acervo

BIBLIOGRÁFICO de 48.224 livros e 1082 periódicos com 61 títulos, locada em
/

área de 219,93 m^,com uma bibliotecária, além de outra em construção.

y]!
•
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Face ao inusitado destas constatações e, diante de dúvidas que põem em
risco a idoneidade da proponente, em que pese a qualificação do Corpo Docente
e outros indicadores, a Comissão opina pela negação desta propositura.
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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.^:

23013001537/96-41

Mantenedora:

Jequié Empreendimentos Educacionais LTDA.

Interessado:

Município:

Centro de Educação Superior de Jequié
Jequié BA

Assunto:

Criação do Curso dê Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo

N® de vagas:

100(cem) vagas

Parecer n°:

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 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:

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:

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

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
curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
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
(*) 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

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:

B

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

4

40

Aperfeiçoamento

4

40

1

10

■Mestre
Doutor

1

10

Total

10

100

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

IQCD = DoutorX4 + MestreX3 + EspecializaçãoX2 + GraduadoXl
10
Conceito:

B

X

c

D

li

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:

É bom o nível de formação do corpo docente.

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N- docentes

%

5

50

1

10

4

40

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
- 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 disciplinas:16

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 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.

4/

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 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

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
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
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VII - AVALIAÇÃO FINAL
Conceitos

Vaior

(A-D)

atribuído*

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 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 ãs 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

Itens avaliados

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

III - Projeto Acadêmico

rV - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

5

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 instituição não apresentou de fato um projeto de abertura de curso
de Comunicação Social. Faltam elementos básicos como ementas das diciplinas
dados sobre laboratórios e biblioteca. Não corresponde às exigências das letras
"a", "b", "c", "d" e "e" do artigo 4- da Portaria/MEC 181, 23 de fevereiro de
1996.

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

/

/-•■

.

J

Sidinéia Gemes Freitas

José Benedito Pinho

Bernardo Issler

2 - Mercado de trabalho alvo

Conceito:

B

C

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:

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

Atendimento ao currículo mínimo {Resolução
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
curso

Adequação do currículo pleno ao perfil

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
("') O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

Conceito:

B

C

D

r

V

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

3) Pessoal de manutenção

Conceito:

B

C

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 - Nivel 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 + MestreXS + EspecializaçãoXZ + GraduadoXl
10

Conceito:

B

C

D

,0

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

%

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

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

Conceito:

Não há indicações

Insatisfatório

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

t

V

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

B

Conceito:

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-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. 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 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
físico

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

Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos
Informatização do acervo "
Acesso à rede Internet

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

—

Periódicos de informação geral e
acadêmicos nacionais e
internacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do
acervo
"A

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

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

Cinema

Produção
Editorial

Laboratório de Redação

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

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

Jj
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I- IDENTIFICAÇÃO
Processo n^.:

23000.014520/96-57 e 23013.001516/96-71

Mantenedora:

Associação de Pesquisa e Ensino Superior da Bahia.

Mantida:

Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia.

Município:

SaKador - BA

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo.

N® de vagas:

Parecer n°:

Não defínido.

'dQ _

j jsG

II - DO CURSO OU HABILITAÇÃO

1 - Perfil do profissional pretendido e seu papel na sociedade
Conceito:

B

C

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:

tá
2 - Mercado de trabalho alvo
B

Conceito:

C

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:

III - PROJETO ACADÊMICO

1 - Avaliação geral da estrutura curricular
Itens avaliados

Satisfa

Insatis

Não há

tório

fatório

indicação

Atendimento ao currículo mínimo (Resolução
02/84)*
Coerência no desdobramento das matérias em

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

Adequação do currículo pleno aos objetivos do
curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
profissional pretendido
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 currículo
pleno

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

Conceito:

B

C

D

\A^
V

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
Itens avaliados

Satisfatório

Insatisfatório

Não há

indicações

Titulação do Coordenador do Curso

Tempo de dedicação à coordenação
Pessoal de apoio técnico e administrativo
1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

3) Pessoal de manutenção

Conceito:

B

C

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

Aperfeiçoamento
Mestre
Doutor
Total

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

B

C

D

Sr

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 P ano

Aderência

N® docentes

%

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

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

Conceito:

Insatisfatório

B

Critérios de avaliação:

Conceito A:Plano de carreira plenamente satisfatório

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

Não há indicações

D

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

B

Conceito:

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-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
físico

Existência ou previsão de espaço
físico para sala de leitura e trabalho
individual e de grupo
Catalogação do acervo nas normas
dos serviços bibliográficos
Informatização do acervo "
Acesso à rede Internet

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

-

Periódicos de informação geral e
acadêmicos nacionais e
internacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do
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

0^':
VI - LABORATÓRIOS

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

Itens avaliados

Jornalis
mo

Laboratório de Redação

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

Cinema

Editorial

NI

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

Produção

1537/96-41 - 16/12/96 - 09:35

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

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

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

5

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 insS-tui^ não apresentou de fato um projeto de abertura de eurso
de Comunie^M Social. Faltam elementos básicos como ementas das diriphs.,.
corresponde às exigências das letras
do artigo 4» da Portaria/MEC 181, 23 de fevereiro de
1996.

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Portaria 0= 031/96 e 058/96

.^-7

^ .'*^1

Sldinéía Gfomes Freitas

José Benedito Pinho

Bernardo Issler
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE
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I - IDENTIFICAÇÃO

/
\

Processo n.®:

23013.001457/96-11

Mantenedora:

Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão

Interessado:

Escola de Comunicação Social IPITINGA

Município:

Lauro de Freitas - BA

Assunto:

Criação do Curso dê Comunicação Social, habilitação em
Relações Publicas

N® de vagas:

180 anuais

Parecem":

_ X>tP€S

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

B

X

c

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:

Conhecem a habilitação pretendida - Relações Públicas definem bem o perfil
profissional, mas não demonstram o papel ria Sociedade de forma suficiente de forma
que se consubstancia a necessidade Social.

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 indicadores do mercado de trabalho, e não apontam as possibilidades
locais. Somente afirmam a sua expansão.
V V

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

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
curso

Adequação do currículo pleno ao perfil
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
(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

v

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
1) Secretaria
2) Técnicos de laboratório

X

3) Pessoal de manutenção

X

X

X

X

C

B

Conceito:

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

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 + MestreX3 + EspecializaçãoX2 + GraduadoXl
10

Conceito:

B

C

X

D

7'

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;

Para o inicio do Curso é satisfatório o nível de formão do Corpo Docente.

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N- docentes

%

9

90

1

10

Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito:

B

X

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:

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

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

D

X

Total de disciplinas:

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 = li- de docentes - n- de disciplinas
Conceito:

A

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.

/
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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

r ~ %

Conceito:

A

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

f\

/f

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

Produção
Editorial

NI

Hemeroteca

Jomal 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.

f

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
Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papel na sociedade

B

2

2

4

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

C

I

2

2

2 - Adequação dos professores às disciplinas

B

2

1

2

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

II - Do Curso ou Habilitação

III - Projeto Acadêmico

rV - Corpo Docente

do 1® ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

8

SOMA

(*) Valor atribuído: A = 3 pontos, B = 2 pontos, C = 1 ponto,0= 0 ponto.

r ^
V

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

VIII - PARECER CONCLUSIVO

Em seus aspectos globais o projeto apresentado pela UNIBA apresenta
poucos aspectos positivos,ou seja a qualifícaçào do corpo docente e sua aderência
às disciplinas propostas para o 1- ano de funcionamento do curso. Entretanto, a
Comissão entendeu que a não aprovação deu-se na medida em que a Instituição
não observou a portaria 181/96 notadamente no Art.4®, letras A,B,C,D e E.

A Comissão observa ainda o não cumprimento da res.02/84 referente aos

Cursos de Comunicação Social(disciplinas do tronco comum); plano de carreira
docente; acervo bibligráfíco; laboratórios e outros itens que diferem a qualidade
de ensino que se pretende.
Projeto indeferido;

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

Sidmeia Gomes Freitas

José Benedito Pinho

ernardo 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
y

••

(;

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n®.:

23033.011585/96-18

Mantenedora:
Interessado:

Associação Cultural e Educacional Piratininga.
Faculdades Integradas Piratininga

Município:

Fortaleza- CE

Assunto:

Criação de Curso de Comunicação Social, habilitações em
Jornalismo e Publicidade e Propaganda

N® de vagas:

200(duzentas) vagas anuais

Parecer n°:

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:

Bem intencionados extrapola os limites das atribuições da Comunicação
Social, esboçando o perfil de profissionais com dimensões exagerados.

J
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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:

Apresentado de maneira extremamente vaga. Fala-se em "várias emissoras de
rádio, televisão e jornais. Não demonstra a existência de campo de trabalho para os
egressos.

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 humanísticos
X
Adequação da bibliografia aos programa das
disciplinas
X
Adequação da seriação das disciplinas
Dimensionamento da carga horária do currículo
pleno
(*) O não atendimento deste item inviabiliza os demais.

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

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

X

X

X

3) Pessoal de manutenção

X

B

Conceito:

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

2

28,9

Mestre

5

71,1

7

100,0

Doutor
Total

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

Conceito:

B

X

c

D

1585/96-18 - 16/12/96 - 09:42

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 P ano
TOTALIZAÇÃO
Adequada
Aproximada
Inadequada

Conceito: .

%

N- docentes

Aderência

100

7

X

B

D

c

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

Conceito:

Não há indicações

Insatisfatório

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
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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

X

Conceito:

B

C

D

Critérios de avaliação:
Conceito A: índice O

.y

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 P 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
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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
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

■1

1
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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 Telejoraalismo

Radialis-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Hemeroteca

NI

NI

Jornal Laboratório

NI

NI

Laboratório de Rádio

NI

NI

Laboratório de TV

NI

NI

Lab. de Pesquisa de Opinião

NI

NI

Lab. de Recursos Audiovisuais

NI

NI

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

NI

NI

NI

NI ,

NI

NI

Equip. de Informática

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI .

NI

NI

NI

NI

Cinema

Produção
Editorial

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

/:)
j!
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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

C

1

2

2

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

B

2

2

4

2 - Adequação dos professores às disciplinas

A

3

1

3

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

papel na sociedade
2 - Mercado de trabalho alvo

III - Projeto Acadêmico

rv - Corpo Docente

do P ano

docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos
SOMA

15

(*) 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
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VIII - PARECER CONCLUSIVO

Indeferido. O projeto do Curso nada mostra de específico e consistente
sobre laboratórios e bibliotecas tampouco precisa a infra-estrutura física de
Faculdade. Não demonstra a necessidade social do curso em Fortaleza. Não

corresponde às exigências das letras "a","b","c" e "e" da portaria n.- 181 de 23
de fevereiro de 1996.

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

Sidinéia q

es Freitas

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
Processo n.^:

23 000.007732/96-13

Mantenedora:
Interessado:

Sociedade de Ensino Superior do Ceará
Centro de Ensino Superior do Ceará

Município:

Fortaleza - CE

Assunto:

Criação do Curso de Comunicação Social - habilitações

Publicidade e Propaganda e Relações Públicas
N- de vagas:

100(cem) vagas.

Parecer n°: 5 -fO

VGb jS

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 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 p seu papel
na sociedade

Justificativa do conceito:

Falta de dados sobre o perfil que permitam uma avaliação rigorosa.

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:

Sem indicadores adequados.

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

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

X

X
X
—

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

Conceito:

B

C

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

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

D

X

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:

B

C

D

X

Critérios de avaliação:
r

\

^ J

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

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

% do total

Graduado

Aperfeiçoamento
Mestre

O

Doutor

Total

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

Conceito:

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

C

D

X

M:

f
Justificativa do conceito:

Não consta a indicação da disciplina que cada professor ministrará.

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÂO
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

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 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

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-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.

,^f

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 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

X

acadêmicos nacionais e
intemacionais da área de

Comunicação

Política de atualização e expansão do

X

acervo

f

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:

Jornalis

Itens avaliados

mo

Laboratório de Redação

NI

Radialls-

Publ. e

Relações

mo (Rádio
eTV)

Propa
ganda

Públicas

NI

NI

NI

Cinema

Produção
Editorial

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

Jomal 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 indieações.

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
Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

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 geral da estrutura curricular

D

0

4

0

2 - Administração acadêmica do curso

C

1

1

1

1 - Nível de formação do corpo docente

D

0

2

0

2 - Adequação dos professores às disciplinas

D

0

1

0

" D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

3

0

D

0

3

0

Itens avaliados

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

III - Projeto Acadêmico

IV - Corpo Docente

do 1® ano
3 - Plano de Carreira Docente

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por
docente
V - Biblioteca

1 - Recursos existentes ou previstos
VI - Laboratórios

1 - Existência ou previsão de laboratórios e
equipamentos

1

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. Não atende às letras a, b,c, d,e do artigo 4® da Portaria/MEC/
181, de 23/02/1996.

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

Sidinéia Goníes Freitas

Bernardo Issler

José Benedito Pinho
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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
z'

RELATÓRIO PARA AVALIAÇAO DE PROJETO DE

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

\i Çv

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.°:

23000.007696/96-43

Mantenedora:

Associação Integrada de Ensino Superior do Nordeste

Interessado:

Instituto Integrado de Ensino Superior do Nordeste

Município:

Maceió - AL

Assunto:

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

N® de vagas:

Parecer n°: SGS'

^

p£s/s£

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

A

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:

O perfil definido para os egressos do curso é fortemente restritivo, por estar
apoiado em atividades profissionais que se desenvolvem principalmente no âmbito
das agências de propaganda, deixando de lado os segmentos que oferecem hoje
maiores oportunidades de colocação, como os veículos de comunicação e empresas
industriais, comerciais e de prestação de serviços.
Um perfil mais afinado com o mercado publicitário do País deve ser

construído levando em conta a realidade do mercado de trabalho de maneira global,
ou seja, da colocação e trabalho em agências de propaganda, veículos de
comunicação, fornecedores, empresas comerciais, industriais e de prestação de
serviços, que configuram atualmente uma verdadeira "indústria brasileira de
propaganda".
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:

o

Embora extremamente rico em informações e estatísticas relativas ao Brasil, o
projeto não consegue uma aproximação quantitativa do mercado de trabalho regional
para o profissional de publicidade e propaganda.
Em que pese a visão mais global do mercado de trabalho para o publicitáriolocalizado nas agências de propaganda, veículos de comunicação e empresas
comerciais, industriais e de prestação de serviços, o projeto carece de uma
quantificação que permita determinar o seu correto delineamento na região.

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
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

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

Obs: Filosofia, matéria obrigatória, está travestida de Metodologia da Pesquisa. Desta
forma, ao aluno não é oferecida nem uma nem outra disciplina. Pela ementadas duas
foram fundidas numa só disciplina e com bibliografia mista para as duas disciplinas.

V

Â.

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

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 - Nivel de formação do corpo docente

Tabela Resumo de Docentes (Nível de Formação)6
Quantidade

% do total

Graduado

3

Aperfeiçoamento

1

Mestre

2

50,0
16,5
33,5

Doutor

Total

-

-

6

100

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

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

C

D

X

Justificativa do conceito:

Além do pequeno número de docentes para o 1- ano, 50%
graduados e nem um doutor.

sao apenas

2 - Adequação dos professores às disciplinas do 1- ano

TOTALIZAÇÃO
Aderência

N- docentes

%

Adequada
Aproximada

4

66

1

16

Inadequáda

1

16

Conceito:

B

C

X

D

Critériòs 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

X

D

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

"^<3 -

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por docente

Total de disciplinas:

Total de docentes*:

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

B

Conceito:

C

X

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-Econômica ou outras, eletivas, como
Psicologia, Antropologia Cultural, Economia, são categorias do conhecimento
cientifico que a universidade brasileira oferece na graduação, com formação
especifica para diplomação acadêmica.

É justamente esta a ênfase da formação cultural do comunicador - o
perfil policultural. Dai entendermos que o corpo docente idÊâl, 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.

Irsr

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
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

1
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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

Produção
Editorial

NI
I
I

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
I

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

J■

i ■'
«-3-

7696/96-43 -16/12/96 - 09:31

VII - AVALIAÇÃO FINAL
Itens avaliados

Conceitos

Valor

(A-D)

atribuído*

1 - Perfil do profissional pretendido e seu
papel na sociedade

C

1

2

2

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 ãs disciplinas

C

1

1

I

3 - Plano de Carreira Docente

C

1

1

1

4 - Quantidade de disciplinas ministradas por

C

1

2

2

D

0

3

0

D

0

3

0

Peso

Valor

ponderado

II - Do Curso ou Habilitação

III - Projeto Acadêmico

rV - Corpo Docente

do 1® 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 pontos,D = O pontos.

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 finai de 0,85 a 1,64(APROVADO)
Conceito D: média ponderada final até 0,84(REPROVADO)
VIII - PARECER CONCLUSIVO

D

X

VIII - PARECER CONCLUSIVO

A Comissão não recomenda a aprovação deste projeto baseada nas
inconsistências observadas quanto ã necessidade social do pedido. A grade
currricular apresenta inversões seqüenciais. Os programas e ementas são
desajustados. A estrutura laboratorial è precária e insuficiente além da total
falta de percepção quanto ao significado e utilidade da biblioteca numa
instituição de ensino. A previsão de espaço é insuficiente, o programa de
aquisições não contempla as disciplinas da grade curricular, entre outros.
Em que pesem os aspectos negativos Já evidenciados, deve-se

ressaltar que este projeto, proposto para o município de MACEIÓ-AL, é uma
replica de outros três:

23000.007698/96-79 - Município de Aracaju - SE
23000.007S83/96-57 - Município de Olinda - PE
23000.007647/96-38 - Município de Cuiabá - MT

No seu conjunto, estes quatro processos apresentam diferenças
apenas nas características locais e noutras pequenas especiUcidades. Todos os
textos são idênticos para quatro municípios distintos e até distantes entre si.

O perfil dos egressos, os conceitos sobre a Publicidade e
Propaganda, a grade curricular proposta, cargas, programas e ementas, mesmo
nas suas inconsistências, são idênticos como também são os conceitos sobre a

biblioteca e as indicações bibliográficas. Ao padronizar o plano do projeto, os
autores desprezaram completamente o espírito da Port. 181 de 23/02/96 quanto à
necessidade social de um curso superior face às características peculiares de cada
área ou região e em consonâncias com a sua condição sócio-econômica e cultural.
Do conhecimento dessas variáveis, é que deve resultar, entre outros, o projeto
pedagógico para a instituição, a proposta curricular, o perfíl pretendido e o
conhecimento do mercado de trabalho a que se quer servir.

Ao assim atuar, os interessados dessas instituições procederam,
por analogia ,como procedem certas entidades comerciais que padronizam seus
produtos ou serviços e promovem em redes de franquia, ampla distribuição
geográfíca de modelos produzidos em série.

10

Esta Comissão acredita que, em se tratando de educação e ensino

superior, è dever da entidade pública preservar e valorizar a lógica e a coerência
da formação universitária na sua originalidade, criatividade e indepedência

como expressão local ou regional dentro da diversidade brasileira.

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

Sidinéia Gomes Freitas

Bernardo Issier

José Benedito Pinho
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