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APROVADO EM:
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I - RELATÓRIO E VOTO DA RELATORA

A Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina solicita alteração regimental
referente ao sistema de ensino, e no ensejo, ajustamento do texto regimental à nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Com base na análise do processo e do parecer da SESu/MEC, voto pela
aprovação das alterações propostas.

Brasília-DF, 07. de mai^de 1997.

^ ^onselheira Myriam Krasilchik - Relatora
II - DECISÃO DA CAMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o Voto da Relatora.
Sala das Sessões,

07

maio de 1997.

ide^íte~\!

Conselheiros Efrem de Aguiar Maranhão - Presid

V
Jacques Velloso - Vice-Presidente
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MWSTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
ORGANIZAÇÃO DO ENSXNÓ fíüWOR

COORDENAaO GERAL DE LEGI^AÇÃO E

SUi ERI
r.rjoR

plLATÓRION® i3i /97

íNTERESSADO/MANTENEDORAiFACÜLDADE

FEDERAL

A««TTxrTrk ALTERAÇÃO
7 REGIMENTAL
^'^ONTOLOGIA DE DIAMANTINA
ASSUNTO:
PROCESSO N®23000.017452/96-13
HISTÓRICO

^ Ofício 775,
Faculdade
Odontologia
de
intennedic do
datodo deFederal
12 de dedezembro
dfi99?

Diflmnntirx»

SMretana ^ Educação Superior/SESu, para anáUse e posterior'encaSÍ^t
amara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação nrooosta Hp nit

para o Regimento da FAFEOD.

«

^aucaçao, proposta de alterações

A Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina tem sede na

i^ta^ Estado ^ Mms Gerai^ ciiada pela Lei Estadual ^990,de 30 de setembro
federalmada pela Lei n» 3.846, de 17 de dezembro de 1960 é

T\7 que ^
pr^cípiodiretamente
a pro]Josta <fc
alteraçãoderegimental
a modificação dos Títiiin«
IT e IV
envolvem
o sistema
e^ino, paravisaestabelecer^^^^^^^^^

wso de graduação em enfetmagem e dos cursos profissionalizantes de nível médio e
^entd
e
que
após
a
primeira
análise
do
pleito,
foi
solicitado
T^ção
da
FiOTOD que aproveitasse o momento e ajustasse o texto regimental à nova Lei de
Educação Nacional,
aprovada
em 20 de dezembro de 1996'
solicitação ^çstá que foi prontemente
átendida pela
parte interessada.
v I4
■;

t - '- }'. .

Interessada «presenta Junto aos autos a documentação necesstóa''-^

Federá de OdScilod°'d"n''^

^

Congregação da Faculdade

rí 1997,
Toq^ em^que Diamantina,
realizadasas emalterações
26 de novembro
de 1996Ofício
e 24 áÚ
de
^ço.de
ficaram aprovadas
apresentadas;
encaminhamento do pedido; quadro demonstrativo das alterações apreciada- cóoíá 'áâ
[k;

MÉRITO
'•1.1«/

exaniinar a peça Rebentai, constata-se que a mesma está elaboradk áê

acordo com as normas e jmsprudência que regulamentam o sistema de ensino sunerioi^

brasüeiro, e que tais alterações visam adequar as atividades da Instituição às exiglricias
• A

-aà
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° <!»« ^««ípula « bom funcionamento dos
est&belcciiQeiitos de ensino de gr^uaçeo no Brnsü.
[

oj
.,', üe,,S;«,^an'^aa-regi^dade
da Faculdade
Fedetal
d-~ '
OdMtologia
FAFEOD, ededafuncionamento
documentação apresentada
e não
havendo

nenhuma questão tegal qite impeça o atendimento do soHcitado pela Interessada.

se que a presente documentação está em condições de ser apreciadas pela Câmara de
Educação SupenoT do Conselho Hàcional de Educação.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, sodbs pelo encaminhamento do processo em exame á

deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,
sugerindo a aprovação das alteraçSes do Regimento da Faculdade Federal de Odontologia
de Diamantina/fAFEOD, com sede na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais
mantida pela União.

Brasília, 04 de abril de 1997.
ii

VALDENIK^NTONÍO FELIZ^
Técnico em Assuntos Educacionais
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