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I - RELATÓRIO

A Associação de Cultura e Ensino, mantenedora das Faculdades Integradas
Alcântara Machado (FIAM), com sede em São Paulo (SP), requereu autorização para
funcionamento do curso de Arquitetura e Urbanismo, em maio de 1996, com base na
Portaria MEC N° 181/96 e na Resolução CFE N° 1/93.

Ao examinar o relatório alusivo ao pedido, o Relator concluiu que o projeto
pedagógico da instituição é qualitativamente apreciável e que, na área, existe clara
necessidade social para o curso pretendido, convertendo o processo em diligência
(Diligência N° 34/97), para esclarecimentos dos seguintes aspectos:
a) organização didático pedagógica;
b) trabalho final de graduação;
c) biblioteca: falta de acervo de Arquitetura e Urbanismo;

d) laboratórios de Conforto Ambiental e de Tecnologia de Construção;
e) instalações físicas em geral;
Q titulação do corpo docente para todas as séries;

g) dedicação e regime de trabalho docente (previsão de contratação de
professor em tempo integral);
h) coordenador do curso

A interessada cumpriu a diligência no prazo regulamentar, prestando os
esclarecimentos solicitados.

A organização didático científica foi revista, atualizada e qualitativamente
melhorada.

O currículo pleno do curso atende e supera os mínimos de conteúdo e duração,
fixados para o curso de Arquitetura e Urbanismo, pela Portaria MEC N°

1.770, de 21/12/94, contemplando disciplinas adequadas à formação do
profissional que vai atuar em ambiente de tecnologia avançada. O curso terá a
duração de 4.320 horas, a serem integralizadas em, no mínimo, cinco e, no
máximo, nove anos.

O Trabalho Final de Graduação foi regulamentado, dispondo corretamente
sobre a elaboração, apresentação e análise do mesmo.

O acervo bibliográfico, específico para o curso, já dispõe de 1.818 títulos e

4.386 volumes de livros, para as disciplinas básicas e de formação geral. Para as
disciplinas profissionalizantes, está prevista a aquisição de 3.200 títulos para os
cinco anos necessários à implantação do curso, sendo mil para o primeiro ano,
que devem estar à disposição da comissão verificadora, no ato da visita. Ainda

para o primeiro ano, está prevista a assinatura de doze periódicos correntes.
O documento descreve todos os laboratórios destinados ao curso de

Arquitetura e Urbanismo, incluindo os equipamentos, com destaque para os

Laboratórios de Conforto

Ambiental e de Tecnologia

da

Construção,

acompanhado de planta baixa e de lay out de instalação. Descreve, também, as
instalações físicas gerais.

O corpo docente indicado para a 1° série do curso, será constituído por 7
professores, sendo 6 mestres e doutores e um especialista, qualificado em cursos

de pós-graduação lato sensu. Desse total, 42% estará em regime de tempo
integral (40h), 29% em regime de tempo parcial (20 a 30h) e o restante em outros

regimes. Na distribuição da carga horária docente está previsto tempo para
assistência discente e atividades de pesquisa e extensão, entre outras. A

diligência contempla ficha-cadastro docente para as disciplinas a serem
implantadas da 1° a 4° séries.

O coordenador do curso possui o título de mestre em Arquitetura e

Urbanismo (área; Estruturas Ambientais e Urbanas) e será contratado no regime
de tempo integral (4Gh semanais).

O Relator considera cumprida, satisfatoriamente, a diligência.

II - VOTO DO RELATOR

O Relator vota pelo prosseguimento do processo, de interesse da

Associação de Cultura e Ensino, mantenedora das Faculdades Integradas

}
it'

.

»•

Alcântara Machado, com sede em São Paulo (SP), para que seja realizada a
verificação relativa ao projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo.
Brasília, DF, 13 de agosto de 1997.

Conselheiro Arnaldo Niskier - Relator

III - CONCLUSÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o voto do Relator.

Sala das Sessões,lide agosto de 1997.

r

Conselheiros Éfrem de Aguiar Maranhão - Presic^énte
Jacques Velloso - Vice-Presidente
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ARQUITETURA E
URBANISMO - CEAU

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE ARERTURA
DE CURSOS DE ARQUITETURA E URRANISI^Ç
Este documento foi estruturado de forma a ser utilizado como roteiro de avaliação e padrão de qualidade. Está
organizado em três partes: a primeira refere-se à análise da organização didático-pedagógica do curso, a segunda à
análise do corpo docente e a terceira registra o resultado da avaliação. Ás partes referentes à organização didáticopedagógica do curso e ao corpo docente estão subdivididas em itens de avaliação.

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
Processo n.

23000.007296/96-65

Mantenedora.

Associação de Cultura e Ensino

Endereço

Rua Taguá, 150 - Liberdade - São Paulo - SP

Mantida

Faculdade de Artes Alcântara Machado

Município

São Paulo - SP

Assunto

Autorização para abertura de curso de Arquitetura e Urbanismo

Vagas Propostas
Regime de Matrícula
Regime de Curso

100 Vagas Anuais
Anual
Seriado

Turnos de Funcionamento Diurno

/

l^niíece/? íO- i LQhhl-NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO

Analisar a proposta quanto ao atendimento do tópico I - necessidade social, da Portaria MEC n." 181/96.
Ver parecer único, no anexo I.
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I - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Analisar a proposta de organização didãtico-pedagógica do Curso, quanto ao atendimento à
Portaria MEC n"1770/94- Diretrizes Curriculares e Conteúdos Mínimos para Cursos de Arquitetura
e Urbanismo, bem como à legislação vigente, especialmente Portaria MEC n°181/96 e Decreto
2.026/96.

1.1. ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS DA ESTRm^URA CU^CULAR.

I Atende i'- Nào"i
1 Atendeii

1. Estrutura Currícuiar : conteúdos

"x

!

2. Carga horária para a integralização do currículo mínimo

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prazos mínimo e máximo para integralização curricular - currículo pleno
Formas de recuperação; atividades e horários previstos
I
Relação número de créditos x horas-aula por semana
Adequação do currículo pleno às matérias profissionais
Nomenclatura das matérias do currículo mínimo mantida na escrituração escolar
Implementação currícuiar: dinâmica do processo de ensino - aprendizagem
lAnalisar o item 8 pelos seguintes sub-itens:

X

"x
"x
X

Atende

Atividades

. Disciplinas
.Seminários
Visitas

X

. Processos construtivos,

"x"

. Verificações laboratoriais

Pesquisas bibliográficas e iconográfícas
L Pesquisas de campo

X

L Avaliação interna

"x"

CRITÉRIOS

A - Além de cumprir as condições para obter o conceito B, a proposta apresenta, quanto ao tópico em seus diferentes
aspectos, característícas evidentes de qualidade e modernidade( adequação às inovações tecnológicas, mudanças
sociais contemporâneas e à realidade local).
B - Atende a todos os itens.

C - Não atende a pelo menos 1 dos itens.
I - Insuficiente.

CONCEITO
B

I
X

JUSTIFICATIVA

As disciplinas de currículo mínimo somam 3420 hs, inferior ao mínimo exigido pela Portaria n.®
1770/94, que é de 3600 hs.

A matéria de currículo mínimo "Técnicas Retrospectiva)& não é atendida unicamente pela disciplina
"Patrimônio Histórico".
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1.2. TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO
Análise do Trabalho Final de Graduação quanto ao preconizado na Portaria 1770/94- MEC
e legislação mencionada.
TTENS EXIGIDOS .

Ãtende

Nâdi-í

At^de;
1. Orientação
2. Condições de realização.

X
X

3. Participação externa à lES na banca de avaliação
4. Temática tratando das matérias profissionais do Currículo Mínimo

"x"

que geram as atribuições e atividades relativas à habilitação

profissional (Lei 5194/66 e correlatas).

5. Atividade realizada após a

integralização das matérias do

currículo (Lei 9131/95)
CRITÉRIOS

A - Além de cumprir as condições para obter o conceito B, a proposta apresenta, quanto ao tópico em seus diferentes

aspectos, características evidentes de qualidade e modemidade( Adequação às inovações tecnológicas, mudanças
sociais contemporâneas e à realidade local).
B - Atende a todos os itens .

C - Não atende a pelo menos 1 dos itens .
I - Insuficiente.

CONCEITO

B

I
X

JUSTIFICATIVA

O trabalho final de graduação, na estrutura curricular, consta no último ano, simultaneamente com

outros 6 (seis) disciplinas, não havendo indicação de atendimento ao artigo 6® da Portaria n® 1770/94.
A ementa do trabalho final de graduação não define orientação, condições de realização e plena
avaliação, também exigências do art. 6^ da referida portaria.
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1.3 - BIBLIOTECA

Análise da proposta de acervo bibliográfico - livros e periódicos, regime de funcionamento, modernização
dos serviços e análise do acervo especifico à arquitetura e urbanismo .
■■■ ■■■"

ITÍNS^GÍDOS

Atende

Não ^

Atendei

1. Existência de títulos e periódicos disponíveis e adequados ao currículo do

x

curso de arquitetura e urbanismo.

2. Existência de 3.000 títulos específicos e de referência na área de

X

arquitetura e urbanismo;

3. Condições de uso e acesso ao acervo ; condições de suporte oferecidas aos

X

usuários

4. Legislação, mapas, iconografía

X

5. Pessoal Especializado

X

6. Espaço físico

X

CRITÉRIOS

A - Além de cumprir as condições para obter o conceito B, a propostia apresenta, quanto ao tópico em seus diferentes
aspectos, características evidentes de qualidade e modernidade ( adequação às inovações tecnológicas, mudanças
sociais contemporâneas e à realidade local).
B - Atende a todos os itens .

C - Não atende a pelo menos 1 dos itens .
I- Insuficiente.

CONCEITO
B

I
X

JUSTIFICATIVA

Existe uma biblioteca central, sem qualquer acervo na área de Arquitetura e Urbanismo. Na
bibliografia contida nas ementas das disciplinas constam 160 indicações, dos quais cerca de 60 são
referentes à Arquitetura, Urbanismo e História de Arte. Não é apresentado plano de aquisição de acervo.
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1.4- INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Análise da adequação das instalações especiais, indispensáveis à execução do currículo .

1.4.1 - Laboratórios Preconizados

1.4.l.i - Laboratório de Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo
Análise da adequação da configuração proposta e das atividades previstas , tendo em vista os objetivos e a
configuração preconizados no Programa de Informatização do Ensino de Arquitetura e Urbanismo da SESU/MEC e a
quantidade de vagas anuais oferecidas.

i ITENS EXIGIDOS

Atende

'rAtende-;

1 1. Adequação da configuração proposta com a preconizada

X

i 2. Proporção de 2 alunos por máquina por 4 horas semanais de ensino
1 3. Disponibilidade de 2 hs. semanais por discente para treinamento

X

i 4. Implementação do instrumental no cotidiano do aprendizado de no mínimo

X

1 2 hs livres por aluno.

X

!

i 5. Espaço Físico adequado ao ensino e treinamento.
i 6. Pessoal Especializado de Apoio

X
X

CRITÉRIOS

A - Além de cumprir as condições para obter o conceito B, a proposta apresenta, quanto ao tópico em seus diferentes
aspectos, características evidentes de qualidade e modemidade( adequação ãs inovações tecnológicas, mudanças
sociais contemporâneas e à realidade local).
B - Atende a todos os itens.

C - Não atende a pelo menos 1 dos itens.
I - Insuficiente.

CONCEITO

A

B

C

--

I

X

jbsTÍFIICAirVA
Atende a todos os itens, com requisitos de modemidade.
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1.4.l.c - Laboratório de Conforto Ambiental

Análise da adequação da configuração proposta e das atividades previstas , tendo em vista os objetivos e a
configuração preconizados , e a quantidade de alunos. Considerar a exclusividade de uso do laboratório preconizado e
os seus objetivos: experimentos envolvendo condições de temperatura, ventilação, insolação, iluminação e acústica do
ambiente natural, urbano e edificado .
Atende

Atendeáli

1. Adequação da configuração proposta
2. Adequação da configuração proposta com a quantidade de alunos
3. Utilização do Laboratório no ensino , especificamente no desenvolvimento de
trabalhos e na oferta de disciplinas .- 4. Utilização do Laboratório em estudos e experimentos discentes e na produção de

X
X
X

X

conhecimento

5. Espaço Físico (no mínimo 30 m2)

X

CRITÉRIOS

A - Além de cumprir as condições para obter o conceito B, a propostk apresenta, quanto ao tópico em seus diferentes
aspectos, características evidentes de qualidade e modernidade ( adequação às inovações tecnológicas, mudanças
sociais contemporâneas e à realidade local).
B - Atende a todos os itens.

C - Não atende a pelo menos 1 dos itens.
I - Insuficiente.

CONCEITO
B

I

X

JUSTIFICATIVA

Não apresenta laboratórios de Conforto Ambiental.
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1.4.l.t - Laboratório de Tecnologia e Construção

Análise da adequação da configuração proposta e das atividades previstas , tendo em vista os objetivos e a
configuração preconizados, e a quantidade de alunos . Considerar a exclusividade de uso do laboratório preconizado e
os seus objetivos: desempenho e verificação laboratorial de materiais e componentes construtivos especificados no
projeto e empregados na obra do edifício e da cidade. Modelos estruturais e de sistemas construtivos ; inQtaiaçnpg
prediais e infraestrutura urbana; técnicas construtivas.

■"nTivSE^

y. Atende " NãòiAtêndè

1. Adequação da configuração proposta
2. Adequação da configuração proposta ã quantidade de alimos

X
X

disciplinas, horários de funcionamento

4. Área Física disponível

X

5. Canteiro Experimental

X

6. Maqueteria* e Acervo de Modelos
7. Pessoal especializado de apoio

X
X

corresponde a um espaço equipado de maneira a permitir o trabalho de alunos na experimentação através de magiiptes,
mocapes e modelos, auxiliando todas as disciplinas no desenvolvimento de trabalhos e pesquisas .

CRITÉRIOS

A - Além de cumprir as condições para obter o conceito B, a proposta apresenta, quanto ao tópico em seus diferentes
aspectos, característícas evidentes de qualidade e modernidade ( adequação ãs inovações tecnológicas, mudanças
sociais contemporâneas e à realidade local).
B - Atende a todos os itens .

C - Não atende a pelo menos 1 dos itens .
I- Insuficiente.

CONCEITO

B

I
X

JUSTIFICATIVA

Não apresenta projeto de laboratórios de Tecnologia e construção.
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Analisar se os equipamentos e espaços disponíveis são suficientes e adequados
Atende 1

-Nâo'-"!

Salas com pranchetas ou mesas com réguas paralelas em número igual ao número
de alunos da turma; mesas de luz, compressor e aerógrafos
projeção, microfones
i Equipamentos de fotografia e vídeo
Espaço para os estudos dos alunos
i Espaços para administração escolar

X
X
X

1 Aulas teóricas

X

j Espaço para trabalho dos professores

X

i Equipamentos de topografia, aerofotogrametria, topologia e fotointerpretação

CRITÉRIOS
/
A - Além de cumprir as condições para obter o conceito B, a proposta apresenta,
quanto ao tópico em seus diferentes
aspectos, características evidentes de qualidade e modernidade ( adequação às inovações tecnológicas, mudanças

sociais contemporâneas e à realidade local).
B - Atende a todos os itens.

C• Não atende a pelo menos 1 dos itens.
I - Insuficiente.

CONCEITO
B

I
X

JUSTIFICATIVA

O espaço a ser destinado ao curso de Arquitetura e Urbanismo é compartilhado com outros cursos,
não havendo no processo menção a espaço exclusivos para o curso.
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PARTE II-CORPO DOCENn
II. I - TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE
Resumo da titulação do corpo docente; analisar conforme o padrão de qualidade,
titulação • I quantidade

% total

na área de arquitetura e
-,

quantidiade
Graduação

22

"o"
"56
"22
Toõ

especialização j
■lestrado

)outorado
TOTAL

:em:Outras áreas:

urfoahismoe:
%do

tal ;I; quantidade

O

%doitotal5

2

■3"
"4

CONCEITO

A

B

c

X

PADRÃO DE QUALIDADE
Tanto para os graduados em Arquitetura e Urbanismo quanto para as outros docentes
ammor, .

1

2()^a:adtiadòs?T«20%í^)eçiál®ti^3p^bn^trefeí3()9Édòtitbrfâ

É^^t|Í^^8M^SÉte^D%'mestres =lO%:doutQr«-,
SO^^graduadòs^YSB^iespeciàiistiàÈiS^íll^imestre^^

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A - A em ambas as Áreas.
B - no mínimo B em ambas as Áreas
C - no máximo um C em uma das Áreas

I- em qualquer das duas Áreas (arquitetos e urbanistas e outros profissionais)
JUSTIFICATIVA

É apresentado o corpo docente apenas do 1® ano, motivo pelo qual a titulação dos docentes é
considerada somente como indicativo de exigência do curso quanto à titulação.
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11. í - aii£.i^uavavj u\ja rKuriia»UKiiiarasTXK5t;irxxrca57

Analisar a adequação da qualificação dos docentes* às disciplinas que eles ministram. Observar a legislação para as
matérias profissionais, (Portaria MEC.1770/94 e Lei 5194/66 e correlatas).

Graduação [ quantidade j %total
':.dôcèntes-i'.'

-

r

Arquitetos ou
Arquitetos e

t

>

% «

na área de arquitetura e urbanismo.
l*

.«Vi........*...**..
(matérias profissionais)
quantidade
%do total

emoutras áreas

.quantídiãide

%do toitd

5

Urbanistas**
Outras

4

profissões
TOTAL

9

v».

**os habilitados a partir do currículo minimo de 1969, que designa o curso como de arquitetura e urbanismo.

ITO

A

B

C

X

DE QUALIDADE

adequada p/ todas as disciplinas
inadequadas em até cinco disciplinas
E:iSí3üi2ÉasllSEsSÉ

K-.íi.«ís?!íí*ss-,ií>r

niiri3.fi

JUSTIFICATIVA

É apresentada a relação de professores do ano do curso, não havendo portanto como avaliação de
forma definitiva os percentuais de docentes e sua formação nas matérias profissionais.
Pela nominata apresentada, todos os professores tem formação adequada às disciplinas que
ministram.
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II. 3 - DEDICAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DOCENTE
Análise da proposta institucional de distribuição do regime de trabalho dos docentes, de acordo com os padrões de
qualidade.

titulação

quaritídadèc

tolàls

'iiááréa^dé arquitetura e:

em outras ái^l

ürbaiiisiriò

quwtidactei ;,?»ídototaii' qttantidàdè : % do total
DE

Tempo integrai (>20
a 40h)

Tempo parciai (até

100

de 20h)
Horista

Outros

fOTAL

CONCEITO
B

I
X

PADRÃO DE QUALIDADE

=^õu^40%3%i»|3
=íOtt>

= ou > 20%
"K!

JUSTIFICATIVA

Não consta previsão de contratação de professor em tempo integral.
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n.4 - QUALIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
itém- ■

i

Siin

rGÍ;aduapo:''Ã^^

N&>

Õl]^rvaí(|^

X
X
x

I Titulação
i Regime de trabalho
i Mandato

*habilitados a partir do currículo mínimo de 1969, que designa o curso como de arquitetura e urbanismo

a designação é arquiteto; o profissional com este título também pode assumir a coordenação do curso de arquitetura e
urbanismo.

CONCEITO
B

I
X

PADRÃO DE QUALIDADE

\ ArqiiitetoréfUrbanista

; Doutor

:Têi%^Ihiegral:

áéÍMV»Í4ÍéÍt^t'i

jíArqtritètiié Uítiamstas»

pzOnKiiiado

:Tenq»^^ci^

JUSTIFICATIVA

Não há no projeto menção à coordenação do curso.

No regimento apresentado existe a figura do Diretor de Curso, com funções que não incluem a
coordenação acadêmica, enquanto que na previsão de despesas aparece salário de coordenador.
Não há igualmente disposição do perfil de professor desejável para a coordenação.

ARQ7296
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PARTE III ■ RESULTADO DA AVALIAÇAO Proc.n° 23000.007296/96-65
PARTE.1. ORGANIZAÇÃO OIDAUCO - PEDAGÚGIGA 00 CURSO
ITEiklAVALIADO

" T. coNCErrã^i

ESTRUTURA CURRICULAR

i

I

i

TRÀBALHÕ ÍSnAL DÉ GFSdUÃÇAÔ

i
1

í
í

i
i

LABORATORIO de INFORMÁTICA

i

A

j

LÃBÕRATORIO DE CONFÔRTÕ AMBÍENTÃL

i

í

1

i
i

i
í

i
i

i'RECÜRSÕS DE BÍbOoTÉCA DÊ SUPORTE ÃÔ"CÜRSÕ

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE CÒNSTRÜÇÃÕ
i ÍNSTALÃÇÕÊS ÍÊÍSICÃS em GERAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

I

A - Obter conceito A em pelo menos metade mais um dos itens.
B - Obter pelo menos conceito B em todos os itens.
C - Obter conceito C em pelo menos I dos itens e diferente de I nos demais.
I - Obter conceito I em um dos itens.

CONCEITO GLOOAL OA ORGANIZAÇÃO OIOATICO - PEOAGÚGICA

PARTE.II.CORPO OOCENn

1' - .■ -

1 CÒNCBÍÍra-51

j TITULAÇÃO

i
1
1
1

1ÃDÊQÜÃÇAÕ FORMAÇÃO PROFESSÕRESÃTsCÍ^^^^^^
1 DÊDÍCÃÇÃÕ E REGIME DÊ TRÀBÃLHÕ
j QÜÃLinCÃÇÃÕ DÕ CÕÕMÍÉNADÕR DÕ" CURSO

B
A
I
I

j
i
i
!

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
A - Obter conceito A em pelo menos metade mais um dos itens.
B - Obter pelo menos conceito B em todos os itens.
C - Obter conceito C em pelo menos l dos itens e diferente de I nos demais.
I - Obter conceito I em um dos itens.

CONCEITO GLOOAL 00 CORPO OOCENTE
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Resultado Final Proc.n*23000.001296/96-65
A atribuição do conceito final ao curso deve levar em conta a importância relativa de cada um dos itens de
avaliação. Os indicadores relativos ao corpo docente têm um papel importante na determinação do conceito

final. Em particular ,sua titulação, qualificação e dedicação são elementos fundamentais para a avaliação
global. A qualidade da organização didático - pedagógica e sua coerência com o objetivo da
qualificação profissional dos futuros egressos, devem influir de forma decisiva na avaliação final.
Cabe observar que o conceito final não é o resultado de simples média aritmética dos conceitos parciais ,
mas sim a avaliação final dos especialistas ,com as ponderações pertinentes a cada caso.

CRITfRIOS GOHFORME lOMliZAÇAO fiEGORÀnCA
1. Quanto ao Corpo Docente

Com o objetivo de flexibilizar os padrões de qualidade, em função das particularidades regionais do país, os
graus de exigência em relação ao corpo docente obedecem aos seguintes critérios:

• o conceito A no corpo docente é uma condição míiiima indispensável para a autorização ou
reconhecimento de cursos de Arquitetura e Urbanismo em Estados que possuam pós-graduação
estabelecida na área.

• o conceito B no corpo docente é condição mínima indispensável para a autorização ou reconhecimento
de cursos de Arquitetura e Urbanismo em Estados que não possuam pós-graduação aí estabelecida , mas
que se encontram relativamente próximos a centros de pós-graduação existentes nos Estados vizinhos.

• o conceito C no corpo docente é condição mínima indispensável para a autorização ou reconhecimento
de cursos de Arquitetura e Urbanismo em Estados que não possuam ,e nem estejam próximos de centros
de pós-graduação.

2. Quanto à organização didático - pedagógica do curso

Independentemente da localização do curso, o conceito global mínimo B neste item é condição
indispensável para a autorização ou reconhecimento.

GGNGEITGGIGRU
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I^MKEutK UUNULUOIVÜ

rrocesso n-.iòuuu-uu/296/^-õd

(Ver Instrução do Processo no anexo II)

Com relação aos artigos 3° e 4° da Portaria MEC 181/96, a proposta não atende aos seguintes itens:
concepção do currículo pleno - alínea 'a" do inciso IV do art. 3°
ementa das disciplinas - alinea "b" do inciso IV do art. 3°

biblioteca - acervo, área física, formas de utilização - alínea "g" do inciso IV do art. 3°
edificação e instalações - alínea "h" do inciso IV do art. 3°
laboratórios e equipamentos - alínea "i" do inciso IV do art. 3°

projeto das edificações e instalações, quando não existente - alínea "j" do inciso IV do art. 3°
projeto pedagógico - alínea "a" do art. 4°

titulaçãp-decente relacionada à área de atuação - alinea "b" do art. 4°
remuneração docente incluindo atividades extraclasse - alínpa "c" do art. 4°

acervo bibliográfico disponível ou previsto - alínea "d" do art. 4°

laboratórios e eqiupamentos suficientes para atendimento a alimos e professores - alínea "e" do art. 4°
?

Com relação à Portana MEC 1770/94, que estabeleceu as diretrizes curriculares e conteúdos mínimos para os cursos
de Arquitetura e Urbamsmo, a proposta não atende aos seguintes iten^:
. matérias profissionais - artigo 4°

. espaços e eqmpamentos especializados(laboratórios, maquetaría. salas de projeto) - artigo 5°
. trabalho final de graduação - artigo 6°
. acervo bibliográfico essencial - artigo 7°

. visita a obras fimdamentais, cidades e conjimtos históricos - artigo 8°
. carga horária mínima - artigo 9°

De acordo com a análise, nosso parecer é contrário à abertura do curso solicitado.

Comiss^de Especialistas de Ensino de Arquitetura e Urbanismo
PoitariãTSESy/MEC n°14/93 - 621/94
ília, 2yàs março de 1997

And

5ii Cimrí
/UFSC>

Elane Frossard Barbosa
Consultora - UFRJ

Itgmar Costa K

Fernando José de Me^íeiros Costa

CEAU-UFBA

Consultora ■

Roberto Py Gomes da/Silveira

Maria Lticia Malard

CEAü- UFRC

Consultora - UFMG

Mai^ EÜsa Meira
CEAU - UFF
Presidente
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ANEXO II

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ARQUITETURA
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS
FOLHA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO:

23000-007296/96-65

MANTENEDORA:

ASSOCIAÇÃQÍDÉ CULTURA E ENSINO - ACE

MANTIDA:

FACULDADE DE ARTES ALCANTARA MACHADO ■ SP

PROPOSTA:

Regime Seriado Anual com mínimo de 5 e máximo de 8 anos

100 vagas anuais, ingresso único, período diurno.

/

100 alunos em aulas teóricas e 50 em aulas práticas
CONTEÚDO DO PROJETO(BA2)

l.CONCEPÇÃO,OBJETIVO
"Com o advento da Revolução Industrial
A partir daí a Arquitetura tomou novos rumos, não mais
servia somente aos interesses das classes dominantes, mas atendia aos anseios das classes dominadas;"
2. CURRÍCULO PLENO
Estrutura Curricular

Disciplinas de

(fl. 72 e 73)

Ano

Currículo Mínimo

1°.

828

2°.

828

720

3°.

828

792

4°.

828

720

5".

828

468

720

3420 hs

(inferior ao mínimo)

Carga Horas Aula:
Estágio Supervisionado
Trabalho de graduação

3.636 hs.
144 hs
288 hs

Total:
Ed. Física:

4.068 hs
72 hs

A matéria do Currículo Mínimo 'Técnicas Retrospectivas" não é atendida pela disciplina "Patrimônio
Histórico".

Trabalho Final de Graduação: consta no último ano simultaneamente com outras 6 disciplinas e mais o
estágio supervisionado, não havendo indicação do atendimento ao art 6"da Portaria 1770/94. A ementa do
trabalho final de Graduação também não atende ao art 6° da Portaria 1770/94 (fl. 85).

Ementas / bibliografia: (74 a 76) apresenta o conteúdo das ementas com bibliografia por disciplina,
contendo 160 indicações, das quais cerca de 60 relativos a Arquitetura, Urbanismo e História da Arte.

AU7296

3. CORPO DOCENTE

Nominata Docente Apresenta nominata do corpo docente indicado para o primeiro ano (8 docentes) ,
contendo nome,disciplina que ministra e pequeno resumo da formação e qualificação.
G-2

E-

M-4

D-2

Plano de Remuneração e Qualificação Docente

Cita tópicos de um Plano de Carreira Docente a ser implantado, bem como tópicos de Plano de Cargos e
Salários e Plano de Capacitação de recursos humanos,sem anexar os planos em si.
4. BIBLIOTECA

Não consta acervo, relação dos títulos bibliográficos exigidos que serão adquiridos, ou.plano de aquisição
bibliográfica.

-

Consta a existência de biblioteca, central, sem qualquer acervo na área de Arquitetura e Urbanismo.
5. LABORATÓRIOS

Não consta o projeto dos laboratórios que estarão à disposição do curso, informando a instituição que
apresentará os projetos à época de uma eventual verificação.
Informática - apresenta plano no anexo 1 (fl. 105 a 119).

■

6.EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES
O curso ocupará, compartilhadamente com outros cursos, numa área de 5333,96 m^ , havendo plano para

expansão para 6176,00 m^. Apresenta planilha salas de aula e espaços disponíveis, com indicação de quais
serão ocupados pelo curso de arquitetura.
OBSERVAÇÕES:
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Nominata Docente Apresenta nominata do corpo docente indicado para o primeiro ano (8 docentes)
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E-

M-4

D-2

Plano de Remuneração e Qualificação Docente

Cita tópicos de um Plano de Carreira Docente a ser implantado, bem como tópicos de Plano de Cargos e
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4. BffiLIOTECA

Não consta acervo, relação dos títulos bibliográficos exigidos que serão adquiridos, ou plano de,aquisição
bibliográfica.

^

Consta a existência de biblioteca, central, sem qualquer acervo na área de Arquitetura e Urbanismo.
5. LABORATÓRIOS

Não consta o projeto dos laboratórios que estarão à disposição do curso, informando a institmVqr» que
apresentará os projetos à época de uma eventual verificação.

Informática - apresenta plano no anexo 1 (fl. 105 a 119).
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6. EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES

O curso ocupará, compartilhadamente com outros cursos, numa área de 5333,96 m^ , havendo plano para
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