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INTERESSADO/MANTENEDORA:

UF:
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ASSUNTO: Criação de novos cursos de Enfermagem em todas as regiões do País
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PROCESSO N*! 23000.0Ò574279ér98 E OUTRO^,
PARECER N":

CÂMARA OU COMISSÃO:
\J

CES 474/97
I - RELATÓRIO

CES

APROVADO EM.
14-08-97

o

O presente Parecer trata da análise sobre pedidos para criação de novos
cursos de Enfermagem nas diversas regiões do País.

Foram protocolizados no MEC quarenta e três processos com base na Por
taria Ministerial n° 181/96. Desses, a Comissão de Especialistas de Ensino de Enferma
gem recomendou o prosseguimento da análise de apenas uma instituição (2,3%), ne
gando os 42 restantes (97,67%).

II-VOTO DO RELATOR

Diante dos dados contidos nos relatórios da SESu/MEC n° 240/97 e da Comissão

de Ensino de Enfermagem, voto contrariamente ao prosseguimento da tramitação dos
processos abaixo relacionados;

Processo: 23000.005742/96-98

Mantenedora/Interessada: Assoc. de Ensino Prof. de Plácido e Silva/Fac. Alvorada - DF

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.005927/96-93

Mantenedora/Interessada: Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura/ Fac.
Alvorada - DF

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.006217/96-53

Mantenedora/Interessada: Centro de Ensino Superior de Brasília/Fac. Alvorada - DF
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem

PROCESSO IM": 23000.006796/96-52 e outros

Processo: 23000.007938/96-81

Mantenedora/Interessada: Centro Assistencial e Educacional Planalto/Faculdade Pla

nalto de Enfermagem e Obstetrícia - DF

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.007776/96-81

Mantenedora/Interessada: União Educacional do Planalto Central/Fac. de Ciências da
Saúde do Planalto Central - DF

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.007851/96-02

Mantenedora/Interessada: Associação Brasil Central de Educação e Cultu
ra/Faculdades Integradas JK - DF

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.007593/96-19

Mantenedora/Interessada: Associação Educativa de Brasília/Fac. Gareia Silveira - DF
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.004625/96-99

Mantenedora/Interessada: Centro Educ. de Itumbiara/Faculdade Crepaldi Marques - GO
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.004524/96-81

Mantenedora/Interessada: Assoc.ltumbiarense de Ensino/Fac.Unidas de Itumbiara - GO

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.006998/96-77

Mantenedora/Interessada: Associação Educacional do Planalto Central/Faculdades In
tegradas do Planalto Central - GO

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.006897/96-60

Mantenedora/Interessada: Associação Cultural de Ensino Superior de Valparaizo/ Fa
culdade de Ciência e Enfermagem de Valparaizo - GO

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.006634/96-51

Mantenedora/Interessada: Instituição Tangaraense de Ensino e Cultura/Faculdade de
Ciências Humanas de Tangará da Serra - MS
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.006059/96-12

Mantenedora/Interessada: Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso de
Sul/Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde de Três Lagoas - MS

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem

(r' . T

PROCESSO N°: 23000.006796/96-52 e outros

Processo: 23020.002102/96-98

Mantenedora/Interessada: Associação Educacional Presidente Dutra/Faculdades Uni
das Cândido Rondon - MT

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.008138/96-50

Mantenedora/Interessada: Sociedade de Ensino Superior de Pernambuco/Faculdades
Integradas do Recife - PE
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.005521/96-29

Mantenedora/Interessada: Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo/Faculdade Pio
Décimo - SE

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.005701/96-19

Mantenedora/Interessada: Fundação São João Batista/Faculdade de Ciências Humanas
de Aracruz - ES

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23020.007347/96-02

Mantenedora/Interessada: União Social Camiliana/Faculdades São Camilo - ES

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23015.000738/96-83

Mantenedora/Interessada: Fundação Gildásio Amado/União das Escolas de Ensino Su
perior Capixaba - ES
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23015.000758/96-91

Mantenedora/Interessada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória/Escola
de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - ES

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23018.006861/96-97

Mantenedora/Interessada: Sociedade Presbiteriana de Educação e Pesquisa/Faculdade
de Ciências de Saúde de Caratinga - MG
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.008003/96-21

Mantenedora/Interessada: Faculdades Unidas do Norte de Minas/Instituto de Ciências
da Saúde - MG

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.007215/96-63

Mantenedora/Interessada: Ministério da Educação e do Desporto/Faculdade de Medici
na do Triângulo Mineiro - MG

L
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PROCESSO N": 23000.006796/96-52 e outros

Assunto: autorização para criação de "Licenciatura" no curso de graduação em Enfer
magem

Processo: 23018.006836/96-40

Mantenedora/Interessada: - Fundação José Bonifácio de Andrada - MG
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23026.001562/96-50

Mantenedora/Interessada: Junta de Educação da Convenção Batista Carioca/ Faculda
des Batista Carioca - RJ

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.007539/96-65

Mantenedora/Interessada: Organização Bebedourense de Ensino e Cultura/Faculdade
de Bebedouro - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23001.001462/96-85

Mantenedora/Interessada: Instituto Maria Imaculada/Faculdades integradas Maria Ima
culada - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.006725/96-12

Mantenedora/Interessada: Academia Diadema de Educação e Cultura/Faculdades As
sociadas Diadema Brasil - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23033.011699/96-77

Mantenedora/Interessada: Associação Educacional Franco da Rocha/Faculdades Fran
co da Rocha - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.005877/96-17

Mantenedora/Interessada: Sociedade de Ensino Superior de Itaquaquecetuba/ Facul
dades Integradas de Itaquaquecetuba - SP
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.007604/96-25

Mantenedora/Interessada: Associação Educacional de Grande São Paulo/Faculdades
Integradas de Itaquaquecetuba - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23033.011672/96-11

Mantenedora/Interessada: Instituto Superior de Ensino de Limeira/Fac. de Limeira - SP
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem

Processo: 23000.007453/96-41

Mantenedora/Interessada: Inspetoria Imaculada Auxiliadora/Faculdade Auxiliam de Fi
losofia, Ciências e Letras - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.006853/96-94

Mantenedora/Interessada: Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino/Faculdade
Tabajara - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.007445/96-13

Mantenedora/Interessada: Instituto de Ensino Superior da Liberdade/Faculdades Inte
gradas da Liberdade - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.008227/96-88

Mantenedora/interessada: Associação Santa Marcelina/Faculdade Santa Marcelina SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23033.011405/96-34

Mantenedora/Interessada: Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho/Fac. de Ciências Mé
dicas da Santa Casa de São Paulo - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23000.008235/96-14

Mantenedora/Interessada: Instituto Santanense de Ensino Superior/Faculdades Inte
gradas Santana - SP
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23033.011056/96-97

Mantenedora/Interessada: Instituto Nacional de Ensino Superior Nações Unidas/ Facul
dade Nações Unidas - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23033.011066/96-41

Mantenedora/interessada: Instituto de Ensino Superior de São Sebastião/Faculdade de
São Sebastião - SP

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23025.004068/96-73

Mantenedora/Interessada: Faculdade de Educação e Cultura Espírita Paraná SC/Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde "Dr. Bezerra de Menezes" - PR

Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Processo: 23025.003726/96-18

Mantenedora/Interessada: Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba/Faculdade
Evangélica de Medicina do Paraná - PR
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem

■V-

V-!

PROCESSO IM"; 23000.006796/96-52 e outros

Processo: 23030.006400/96-02

Mantenedora/Interessada; Fundação Alto Taquari de Ensino Superior/Faculdade de
Educação, Ciências e Letras do Alto Taquari - RS
Assunto: autorização para criação do curso de Enfermagem
Brasília-DF, 14 de agosto de 1997

Conselheiro Yugo Okida <Belator
PROCESSO N": 23000.006796/96-52 e outros

III - DECISÃO DA GAMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o Voto do Relator.
Sala das Sessões, 14

de agosto de 1997.

Conselheiros Éfrem de Aguiar Maranhão - Presi/ente

r
-A

V

Jacques Velloso - Vice-Presidente
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MIMSTÉRIO DA EDÜCÂÇÃOEDO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.° 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.":

23000.006217/96-53(*); 23000.005927/96-93(**); 23000.005742/96-98(***)

Mantenedora:
Endereço:

(*) CESB; **(SETEC);(***) (AEPS)
SGAN916 Conj."D"/CEP; 70790-160 - Brasília(DF)

Mantida:

Faculdade Alvorada

Município:

Brasília(DF)

Assunto:

Criação do Curso de Graduação em Enfermagem

N.° de vagas:

(*) lOO(cem);(**) 100(cem);(***) lÒO(cem).

PARECERN.":5
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL
CONCEITO

a|

I

Br~1

c|

]

d| X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO
AB-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

CD-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
(*)Centro de Ensino Superior de Brasília

(**) Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura
(***) Associação de Ensino Professor Plácido e Silva
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

objddvos. perfil profissional e o grau de eorrespondência e perrinéncia com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da area)
CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau

óHmo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.
B-

. «

.

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau

razoável áe correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

^

,

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e nao

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

,. ^

.

. n

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e praticaj,
de cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

23-ESTRÜTÜI^ CURRICUIiARft
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INFORMA
X

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.

i

X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por
liuiana
tJWft semestre/ano e por área temática
—
illliciiaiuiiaiiiwin.w.
^ ,
c- dimensionamento.
das!turmas (auia/teórica
1/40,
..
1/I n- AQtáaír
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estagio

X

supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente ae disciplinas

X

aiIIiCIl&iuiiaiiit.iâi.v

w

I

7

. •

NAO

INSATISFATÓRIO

«

4 H ^

V

1_

1

I

optativas

f ww

X

e- turno de funcionamento(*)

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.
CONCEITO

aI

X

D

bO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÒRIO FATÒRIO

NAO

INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n.^ 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n."^ 1721/94.
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X

CONCEITO
D

bQ

aI

X

%
'
a-í

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

.7'*'

A- aoresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C anresenta os dois itens de forma satisfatória;

'

nir

D- apíSnm os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restnta a serviços proprtos OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 formação e titulação (*)
formaçáo/titulaçAo

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação

0

Especialização

04

80

Mestrado

01

20

0

Doutorado

-

100

5

Total

NÃO INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado =4 pontos: Mestrado = 3 pontos: Especialização -2 pontos:
Graduação =1 ponto

çy.

X 4+ %

X 3+ % Kspecialistas X 2+% Qr^duadq? X 1.
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD > 2,95

BC-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

Enf6217

D

•

r

'4

«a»

3.21-RECrIMEi;DE^TRABALHOí(*)^
ISs
QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO
40 H/SEMANAIS
20 H/SEMANAIS

% DO TOTAL

nAoinforma
X

X

HORISTA
< i unaice ue aucuuavau UW a.>. i

(*)

m

X

-—r

i

wi

^3

•

Valor atribuído; 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; honsta - 1 ponto

IART= ^40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % hprísts X 1
100

CONCEITO
A

B

X

D

C

:,:25S

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

B-

lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

C-

'€
■■f.sr

inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

D-

li

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS
SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

INFORMA
X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n." de disciplinas
a ser ministrada.

X

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
B

Enf6217

NAO

C

D

X

CRITÉRIOS DEfAVAEIAÇÂO;
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

/í8

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genenca

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;^
b- Adequação da proposta de acervo ao de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO 1.NA0 INFORMA
X

X

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X
X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)

X

j. Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento

■
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6

CONGEITO
D

bO

A

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FISICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA,
—

rLüINo AV

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem
capacidade, equipamentos);

X

(área

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;

"Y"

f- equipamentos audiovisuais;

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo.

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).
CONCEITO

a!

bO

V-

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.

Enf6217

D

Illè RESULTADO DAíAVALIAÇÀOí
i

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1 não será recomendada a autorização dos projetos de

cursos cuja^cutricular não

"Stda aos miniraos de conteúdo e duração definidos peia Portana MEC n.- 1721/94,
2 não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

pl^^isto seja integrai ou majoritariamente NOTURNO

TsSe a'semm utiHzados para ensino pratico(ensino clinico e estágio currtcular supervts.onado)
4, não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do pais;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo,conceito global B;
6.

Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criaçao de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6:

t

oroietos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espirito Santo, onde podera ser

recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, concei
global C;

8 Reeião Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que

■ obüverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Gotama, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criaçao de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B2 QUÁDRí>l>EMONSTmTIYO^A AVAEIAÇÀO

1- NECESSIDADE SOCIAL

VALOR

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

ATRIBUÍDO!*)
O

O

"d"

(2)

VALOR.

PONDJRADO

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2 4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE
B

33- ADEQUAÇAO entre A FORMAÇÃO,

TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

D

CARREIRA DOCENTE
(4)

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EOUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;3=3 PONTOS; C-2 PONTOS;D=0 PONTOS
C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

I)ií^USi;CEKGON€i:USEVG:e

O presente parecer tem como objeto de avaliação três processos. (23000.005742/96-98;
23000.005929/96-93; 23000.006217/96-53) por conterem a mesma e idêntica matéria de análise.
1- A Faculdade Alvorada- Brasília / DF," Mantida" por 03 (três) Mantenedoras (Centro de Ensino

Superior de^ Brasília - CESB; Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura - SETEC;
Associação de Ensino Professor de Plácido e Silva- AEPPS)todas com sede no SGAN 916 conjunto DCEP; 70790-160 em Brasília/ DF, dirigidas pelo mesmo grupo de sócios, protocolou no MEC / SESU/

DOES 03 (três) processos, a saber: dia 27 /05 95- Processo n.° 23000.005742/96-98; dia 28/05/95 Processo n.° 23000.005927/96-93; dia 31/05/95 - Processo n.° 23000.006217/96-53, todos solicitando

Autorização Para Criação De Curso De Graduação Em Enfermagem.
2- Todos os 03 (três) processos foram submetidos à avaliação da CEE - ENF que constatou:

- as propostas de Curso, incluídas em cada um dos processos, são absolutamente iguais(n.° de vagas;
turno de fimcionamento; elenco de disciplinas; corpo docente; total; instalações indicadas; para o

possível funcionamento, etc)Não Atendendo às Determinações da Portaria n.° 1721/96:
os aspectos avaliados segundo indicadores de qualidade Art.3°, itens I e IV e Art. 4° da Portaria
181/96, não apresentam nenhuma condição favorável/ adequada que mereça ser considerada.

Prof. Maria Au^mdm^QiChmtófaro

Prof. Maria da"Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Pfof. Mafia/éni^^ Araúj
Membro

Prof. Regina Maria dos Sam
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N." 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.":

23000.006217/96-53(*); 23000.005927/96-93(**ú 23000.005742/96-98(***)

Mantenedora:
Endereço:

(*)CESB;**(SETEC);(***) (AEPS)
SGAN 916 Conj."D7 CEP; 70790-160 - Brasília(DF)

Mantida:

Faculdade Alvorada

Município:
Assunto:
N." de vagas:

Brasília(DF)
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem
(*) lOO(cem);(**) 100(cem);(***) lOO(cem).

PARECER N.'':'3."3 05/9^.-^ep&sj^es^
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS 1 E IV)E ART 4°/P0RTARlA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL
CONCEITO

A|

I

b|

I

C[

I

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentadosjustificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

(*)Centro de Ensino Superior de Brasília

(**) Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura
(***) Associação de Ensino Professor Plácido e Silva

Enf6217

2 - CURSO (projeto pedagógico)

talidades, objetivo», perfil prof.ssional e o grau de eotrespcndtocia e perfiaênoi. con. a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da area)
CONCEITO
A

X

D

B

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau

ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B-

. „ .

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau

razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.
C-

. .. .

,

•

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

.. .

•

-

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistóncia entre si e nao

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

,. ;..

. n

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e pratica],
de cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

CD-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

Enf6217

X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA
X

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40,

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10, estágio

supervisionado 1/15, no máximo)

X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.

X

e- tumo de funcionamento(*)

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

a|

D

bO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÒRIO FATÒRIO

NAO

INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n.^ 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n.B 1721/94.
Enf6217

X

CONCEITO
X

D

bQ

aI

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória,

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

' • r\n

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços proprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇAO/TITULAÇAO

QUANTIDADE
0

% do TOTAL

Graduação
Especialização

04

80

Mestrado

01

20

-

0

Doutorado

-

100

5

Total

NÃO INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos: Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NÃO INFORMA
X

40 H/SEMANAIS

X-.

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA
vilAUiuc uc auc4uayav7

Av X

^

u

•

1

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= %40 horas X 3+ %20 horas X 2+ % horista X 1.
100

CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BC-

lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA
X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n.- de disciplinas
a ser ministrada.

X

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
B

Enf6217

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não ha especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área fisica, edificações, equipamentos e laboratórios)
4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

X

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

b- Adequação da proposta de acervo ao n.® de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

X

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
X

d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização; do acervo, base de dados e acesso à

X
X
X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X

CONCEITO
D

bO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA PlSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO
X

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica previstas

no currículo

NAO INFORMA

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

X

d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X
X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
eouioamentos e material dé consumo;

X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).
CONCEITO

Al

bQ

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

|

/■

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO
A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será iecomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n. 1721/94,

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)

4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que

obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO
CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

PONDERÁDO

ATRIBUÍDO!*)
D

0

2

0

D

0

2

0

2.1 - CONCEPÇÃO

2.2- PT.F.NCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

2

0

D

0

1

0

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS

D

0

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

0

PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
2 •

SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.1- FORMAÇÃO,TIlULAÇAU
3.2- REGIME DE TRABALHO

R

3

2

6

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

TOTAL

20

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAÜ,

TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

6
rr\c

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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D

X

D- PARECER CONCLUSIVO:

O presente parecer tem como objeto de avaliação três processos (23000.005742/96-98;
23000.005929/96-93; 23000.006217/96-53) por conterem a mesma e idêntica matéria de análise.

1- A Faculdade Alvorada- Brasília / DF," Mantida" por 03 (trcs) Mantenedoras (Centro de Ensino
Superior de Brasília - CESB; Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura - SETEC;
Associação de Ensino Professor de Plácido e Silva- AEPPS)todas com sede no SGAN 916 conjunto DCEP; 70790-160 em Brasília/ DF, dirigidas pelo mesmo grupo de sócios, protocolou no MEC / SESU/
DOES 03 (três) processos, a saber: dia 27 /05 95- Processo n.° 23000.005742/96-98; dia 28/05/95 Processo n.° 23000.005927/96-93; dia 31/05/95 - Processo n.° 23000.006217/96-53, todos solicitando
Autorização Para Criação De Curso De Graduação Em Enfermagem.

2- Todos os 03 (três) processos foram submetidos à avaliação da CEE - ENF que constatou:
- as propostas de Curso, incluídas em cada um dos processos, são absolutamente iguais(n.° de vagas;

turno de funcionamento; elenco de disciplinas; corpo docente; total; instalações indicadas; para o
possível funcionamento, etc) Não Atendendo às Determinações da Portaria n.° 1721/96:
os aspectos avaliados segundo indicadores de qualidade Art.3°, itens I e IV e Art. 4° da Portaria
181/96, não apresentam nenhuma condição favorável/ adequada que mereça ser considerada.

^

Prof. Maria Aujfaliadorâ C. Christòfaro

Prof. Maria da Glória Lima

Pi^pf. Mairadenny S. Araújc

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N." 181/96 de 23/02/96, ART.4"/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n°:

23000.006217/96-53(*); 23000.005927/96-93(**); 23000.005742/96-98(***)

Mantenedora:
Endereço:

(*) CESB; **(SETEC);(***) (AEPS)
SGAN 916 Conj."D'7 CEP: 70790-160 - Brasília(DF)

Mantida:

Faculdade Alvorada

Município:
Assunto:
N.° de vagas:

Brasília(DF)
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem
(*) lOO(cem);(**) 100(cem);(***) lOO(cem).

PARECER N.°:3.3 OC/9^ - 3X1=£S
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL
CONCEITO

A|

I

b|

I

C|

I

D| X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;
C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são ináüficientes OU não informa.
(*)Centro de Ensino Superior de Brasília

(**) Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura
(***) Associação de Ensino Professor Plácido e Silva
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

fií^lidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

CD-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA
X

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.

X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40,
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
X

e- turno de funcionamento(*)

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO
D

aI

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n." 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n.= 1721/94.
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X

CONCEITO
D

bO

aI

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória,

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços proprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇAO/TITULAÇAO

QUANTIDADE
0

% do TOTAL

Graduação
Especialização

04

80

Mestrado

01

20

-

0

Doutorado

-

100

5

Total

NÃO INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização - 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BC-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)
QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAQ INFORMA
X

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAÍS

X

HORISTA

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

. • - i r.r.ntr>

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais -x pon os, oris
IART= %40 hnras X 3+ % 20 hnras X 2+ % horlsta X 1
100

CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
IARTdel,60a2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA
X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n.- de disciplinas
a ser ministrada.

X

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
B
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C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área fisica, edificações, equipamentos e laboratórios)
4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

X

b- Adequação da proposta de acervo ao n.- de alunos (1

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

NÁO INFORMA

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)
i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;

X

X
X

X
X

j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X

CONCEITO
D

bO

aI

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS (PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

NÁO INFORMA

X
X

mínimo(área

canacidade. equipamentos);
X

c- laboratório específico da enfermagem (área

capacidade, equipamentos);
X

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;

X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

aI

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

|

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO
A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será reconrendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular nãp
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos; estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do pais;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não Incluídas no Item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do Interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C,EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que-,
obtiverem, nó mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no minimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO
VALOR

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

PONDERADO

D

O

O

D

O

2

O

D

O

2

O

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

O

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS

D

(2)

1- NECESSIDADE SOCIAL

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
7 1 - CONCEPCAO

O

O

PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
(7)

3- CORPO DOCENTE

B

3

2

6

3.1- FORMACAO,TITULAÇÃO
3.2- REGIME DE TRABALHO

D

O

2

O

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

O

2

o

T

T

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

D

CARREIRA DOCENTE
4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)
D

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

TOTAL

20 ,

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS
C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D=MFatél,4
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C

D

X

-ú

D- PARECER CONCLUSIVO:

O presente parecer tem como objeto de avaliação três processos (23000.005742/96-98;
23000.005929/96-93; 23000.006217/96-53) por conterem a mesma e idêntica matéria de análise.

1- A Faculdade Alvorada- Brasília / DF," Mantida" por 03 (três) Mantenedoras (Centro dê Ensino
Superior de Brasília - CESB; Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura - SETEC;

Associação de Ensino Professor de Plácido e Silva- AEPPS)todas com sede no SGAN 916 conjunto DCEP: 70790-160 em Brasília/ DF, dirigidas pelo mesmo grupo de sócios, protocolou no MEC / SESU/
DOES 03 (três) processos, a saber: dia 27 /05 95- Processo n.° 23000.005742/96-98;' dia 28/05/95 Processo n.° 23000.005927/96-93; dia 31/05/95 - Processo n.° 23000.006217/96-53, todos solicitando

Autorização Para Criação De Curso De Graduação Em Enfermagem.
2- Todos os 03 (três) processos foram submetidos à avaliação da CEE - ENF que constatou:
- as propostas de Curso, incluídas em cada um dos processos, são absolutamente iguais(n.° de vagas;
turno de funcionamento; elenco de disciplinas; corpo docente; total; instalações indicadas; para o
possível funcionamento, etc) Não Atendendo às Determinações da Portaria n.° 1721/96:
os aspectos avaliados segundo indicadores de qualidade Art.3°, itens I e IV e Art. 4° da Portaria
181/96, não apresentam nenhuma condição favorável/ adequada que mereça ser considerada.

y

Prof. Maria Au^ffiaãoral^^^Christòfaro

Prof. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof®. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

pfòT."Kfârjá^enny^
Membro

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N® 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n®:

23000.007938/96-81

Mantenedora:

Centro Assistêncial e Educacional Planalto

Endereço:

EQS 708/907 - Av. 1^/5 Sul - Lote B - Brasília - DF

Mantida:
Município:
Assunto:

Faculdade Planalto de Enfermagem e Obstetrícia
Brasília - DF
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem

Número de vagas:

100 (cem)

PARECER N.®:3.30

\

II - INDICADORES DE QUALIDADES Í)0 PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.® 181/96 DE 23/02/96 ART. 3® (ITENS I E IV) E ART 4®/P0RTARIA MEC
N.® 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

a|

I

b|

I

c|

I-

Dfir

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam

B-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados Justificam

plenamente a criação do curso;
a criação do curso;

C-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados Justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
Justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e.pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

NÃO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico I/IO; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.

e- turno de funcionamento(*)

X

(*)curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

B

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo

menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO
a)Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços
de Saúde com intemação descrevendo os serviços e unidades
de atendimento correspondente às ementas e objetivos do
elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

da Portaria MEC n.° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM intemação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n.° 1721/94.

Obs.: sem o docente de Educação Física
ENF7938

X

Qbs.; sem o docente de Educação Física
CONCEITO

aQ

bQ

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÀO/riTULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

01

20

03

60

Mestrado

01

20

NAO INFORMA

Doutorado

100,0
(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto
Total

5

**Não inclui o professor previsto para Educação Física.
IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

c

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD > 2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAQ INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BCD-

lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a)Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n.° de disciplinas

X

a ser ministrada.

b)Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do

X

respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

ois dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n- de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

X

X

d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

X

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

X
X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X

X
X

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS (PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

X
X
X
X

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a!

bO

CRITÉRIO DE avaliação
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios

C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

X

D

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo tumo de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espirito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)

1- xNECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO

VALOR
PONDERADO.

D

0

2

0

0

D

0

2

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

B

3

2

6,

C

2

1

2

4.1- BIBLIOTECA

D

0

2

0

4.2- EDIFICAÇÕES, ÁREA
FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

0

2

0

20

14

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAUDE UTILIZADOS
PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

•

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes
principais motivos:
A)Em relação à Portaria MEC 1721/96.
• não cumpre a carga horária mínima(3500) prevista para o curso(Art. 5°);

• há ausência de matérias das áreas "Bases Biológicas da Enfermagem", a "Fundamentos de
Enfermagem" e "Assistência de Enfermagem"(Art. 3° parágrafos 1°,2° e 3°)

• apresenta dados de carga horária semanal incompatíveis com a carga horária semestral(quer em 15
ou 20 semanas letivas);

• há informações contraditórias em relação a disciplina curricular do estágio supervisionado;
• não há explicitação das cargas teóricas e práticas de currículo pleno/área (Art. 3° parág. 3° e 4°)
• a denominação do curso tem como base Parecer CFE 163/72 e Resolução do CFE n° 4/72 do
revogados pela Portaria MEC 1721/94
B)Em relação à Portaria MEC n° 181/96

• há insuficiência ou generalidade de dados em relação a área educacional, panorama sócio-econômico
da região e mercado de trabalho, o que prejudica a avaliação da justificativa do curso;
• não apresenta o perfil epidemiológico e sanitário da região, fato que inviabiliza comparar os
conteúdos das disciplinas com as demandas de saúde da região;
• o corpo docente nominado, (para oi" ano do curso), não inclui docente enfermeiro, embora as
disciplinas de Introdução 'Enfermagem I e II estejam presentes neste período;
• não apresenta bibliografia básica de cada disciplina e apresenta conteúdos de disciplinas (I e 11)
agrupados, dificultando o seu reconhecimento por partes ou semestres.

Brasília, 21 de março de 1997

Prof. Maria Auxiüadb^'

hristófaro

Prof. Maria dá Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof. Mana Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

énny S. Araújc

Fof.

Membro

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora"Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
ENF7938
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N" 181/96 de 23/02/96, ART.4''/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n^:

23000.007776/96-81

Mantenedora:

União Educacional do Planalto Central

Endereço:

SHIS - QI07 - Conjunto 10 - Bloco E, Brasília - DF - CEP. 71615-300

Mantida:
Município:

Faculdade de Ciências da Saúde do Planalto Central
Gama - DF

Assunto:

Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

Número de vagas: 100(cem) vagas anuais(50/ semestre)

PARECERN»^:3.30^/9^ II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO

(SEGUNDO PORTARIA MEC N.^ 181/96 DE 23/Ò2/96 ART. 3=^ (ITENS I E IV) E ART 4a/P0RTARIA MEC
N.2 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

B|

I

C[

I

Dfir

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

ABC-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA •

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas

X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática

X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clinico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas
e- turno de funcionamento(*)

X

X

CONCEITO

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)

ITENS AVALIADOS

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

FATÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

X

COM Serviços de Saúde com internação
descrevendo os serviços e unidades de atendimento
correspondente às ementas e objetivos do elenco de
disciplinas do currículo, conforme determinações da
Portaria MEC n^ 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM internação descrevendo serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas
ENF7776

X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

NAO INFORMA

Graduação
Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X

X

(*) Valor atribuído: Doutorado =4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

X

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
AB-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59

CD-

lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n- de disciplinas

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/titulação do
respectivo docente

CONCEITO
A
ENF7776

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequados

BCD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à

NAO INFORMA
X

bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

b- Adequação da proposta de acervo aò n° de alunos (1

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

X

dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia(ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes(ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
J- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X
X

X
X

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇ.^O
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

X

X
X

X
X

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

AÍ

bO

c[

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

D

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos minimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritarlamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região

Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação dô cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO!*)

1- xNECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

D

0

2

0

2.1 - CONCEPÇÃO

B

3

2

6

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

D

0

2

0

3.2-REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

B

3

1

3

D

0

2

0

D

0

2

0

20

9

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE

SAÚDE UTILIZADOS

PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,

TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEEF-.ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

A)Nào cumpre o que preconiza a Portaria MEC 1721/94, de 15.12.94, no que diz respeito a:
a) a carga horária total do curso (3500 horas mínimas Art. 5-);
b) não inclui, no Currículo Pleno, de pelo menos dois semestres letivos de estágio curricular
supervisionado(Art. 4° parágrafo. 3°);
c) não discrimina cargas horárias teóricas e práticas das disciplinas e estágio supervisionado (Art. 5-;
Art.4-; Art.3°, Parág. 3° e 4-, respectivamente.

B)Não atende parte das determinações da Portaria MEC;
• currículo pleno: ementário com conteúdos agrupados de até 03 (três) disciplinas, o que impede
analisar compatibilidade de carga horária e conteúdos de cada período letivo, entre outros (Art.3item IV, alínea "b" da referida Portaria.)

• o Corpo Docente ( previsto para o 1- ano ): 11 (onze) professores sem informação sobre
formação/titulação o que inviabiliza avaliar a adequação do corpo docente às disciplinas previstas
(Art. 3-, item IV, alínea "d"; Art. 4-, alínea "b" da Portaria)

• o regime de trabalho docente: informa que ao final do 5- ano de funcionamento do curso pretende
que, pelo menos 15% dos docentes tenham 40 horas e 20% tenham 20 horas, dai deduzir-se que
65% disporão de 10 horas. Este dado não é promissor, tendo em vista a necessidade de supervisão
docente em estágios o que não se faz em regime de 10 horas.

• Plano de Qualificação Docente: informação genérica (informa haver recursos previstos, embora
não explicitados concretamente);
• biblioteca - embora o curso seja no Gama, a biblioteca indicada, no projeto tem sede em Brasília,,
na Faculdade de Odontologia e Reabilitação (previsão de construção da biblioteca no Gama, em

área de 200 m2); apresenta cronograma de compra anual de livros e periódicos
(quantitativo).porém não identifica a referência bibliográfica indicada;
• laboratório específico -faz referência, mas não explicita seus equipamentos.

Prof^. Maria da Glória Lima

Pr^TríaSJemíTsf^raújc

Presidente

Secretária

Membro

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Prof^. Maria Aiudfiadorã

hristófaro

/enny

Prof®. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N" 181/96 de 23/02/96, ART.4"/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n":

23000.007851/96-02

Mantenedora:

Associação Brasil Centrai de Educação e Cultura(ABCEC)

Mantida:

QE 8 Área Especial 1, Guará I - DF

Endereço:

Faculdades Integradas JK

Município/estado:

Guará - DF

Assunto:
Número de vagas:

Criação de Curso de Graduação em Enfermagem
100(cem)

pakecern":3.309/9ji -vePe^jses^
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS 1 E IV)E ART 4°/P0RTARlA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO
B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

.v

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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4.

•

2- CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas
X

e- turno de fimcionamento(*)lturma - noturno

(*)curso cujo turno de fiincionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado

CONCEITO

a[

B

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens"c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS(ensino
clinico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFA

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

TÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos

COM

Serviços

de

Saúde

com

internação

descrevendo os serviços e unidades de atendimento

correspondente às ementas e objetivos do elenco de
disciplinas do currículo, conforme determinações da

X

Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM intemação descrevendo serviços e
umdades de atendimento correspondente às ementas
e objetivos do elenco de disciplinas do currículo,
conforme determinações Portaria MEC n" 1721/94.
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X

CONCEITO

AÍ

bO

c[

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO(*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

Graduação
Especialização

% do TOTAL

NAO INFORMA

12,5
23
42,0
Mestrado
16
29,0
Doutorado
09
16,5
TOTAL
55
100,0
(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; EspecialÍ2ação = 2 pontos;
Graduação =1 ponto
07

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

CD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95
IQCD de 1,40
IQCD inferior
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C

D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do coqjo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BCD-

lARTde l,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho

X

de cada docente e n° de disciplinas a
ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/titulação do

X

respectivo docente

CONCEITO
A
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B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

adequadas

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (I
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

SATISFATÓRIO

X
X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
X
X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de fimcionamento

X
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NAO INFORMA

X

dissertações;
d- Videoteca;

individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

INSATISFATÓRIO

CONCEITO

a[

B

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas(área, capacidade/n° alunos)

INSATISFATÓRIO

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área

X

capacidade, equipamentos);

c- laboratório especifico da enfermagem (área

X

capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

X
X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações fisicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

aI

B

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.

m- RESULTADO DA AVALIAÇÃO
ENF7851

D

NÃO INFORMA

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de Criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito,
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.'*
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)
1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

VALOR
PONDERADO

C

02

2

04

2.1 - CONCEPÇÃO

c

02

2

04

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

c

02

2

04

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

c

02

1

02

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

03

2

06

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

B

03

2

06

B

03

1

3

4.1-BIBLIOTECA

C

02

2

4

4.2- EDIFICAÇÕES, ÁREA FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

B

03

2

6

20

39

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D=MF até 1,4
D- PARECER CONCLUSIVO
ENF785I

C

X

D

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:
A) Em relação ao que determina a Portaria MEC n.° 1721/94 quanto à (o):

• DURAÇÃO MÁXIMA PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURRÍCULO PROPOSTO é superior (09
anos/18 semestres) ao determinado pela Portaria(06 anos/12 semestres);

• INCLUSÃO DA LICENCIATURA_como habilitação do curso proposto,(a Portaria supra citada
revogou o Parecer CFE 163/92 e Res. 04/72 onde a licenciatura e outras habilitações eram
definidas);
• não atendimento do percentual de carga horária mínima por áreas de conteúdo (Art. 3°, Parág . 1°,
2°, 3° e 4°);
• não explicitação do programa de estágio curricular supervisionado na forma definida pelo Art. 4°,
parágrafos 1°, 2° e 3° da Portaria em tela.
B)Em relação ao que determina a Portaria MEC 181/96 quanto a (o):
• Currículo Pleno apresentado, não explicita a distribuição do conteúdo das disciplinas em horas
Teóricas e Práticas, exceto a informação de um certo número de horas para estágio curricular. O ensino
prático no currículo do curso não se aplica somente à disciplina de Estágio Curricular Supervisionado;

• NOMINATA DE CORPO DOCENTE/TITULAÇÃO, não contempla qualquer informação sobre o
plano de capacitação docente tArt. 3°. item IV, alínea "e"; Art.4°. alínea "c");
• TURNO DE FUNCIONAMENTO/dimensão das turmas, a proposta de ser noturno e ter 50
alunos/turma é pedagógica e didaticamente incompatível na implementação de qualquer currículo de
enfermagem.

C)OBSERVAÇÕES:
Foi "ajuntado" ao processo, por solicitação da interessada, o processo de n.° 23001.000092/9341 protocolado no CFE em 28/02/94 (portanto na vigência do Parecer CFE 163/72 e Res. CFE n.°
04/72) que não mereceu nenhuma análise da "Comissão". Neste sentido o parecer emitido pelo
COREN-DF,tendo como referencia o processo supra citado,(destacado do processo anterior e incluído
no processos em tela)tomou-se improcedente.
Prof. Maria Aupriadora C. Christófaro

Prof. Maria da Glória Lima

P|

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S.,,Reibnitz

Prof. Regina Maria dos Santos

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N" 181/96 de 23/02/96, ART.4''/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n^:

23000.007593/96-19

Mantenedora:

Associação Educativa de Brasília(AEB)

Endereço:

SHN Q2 Conj. J Apto 819 Garvey Park Hotel CEP: 70710-901 Brasília - DF

Mantida:

Faculdade Garcia Silveira (FACS)

Município:

Sobradinho - DF

Assunto:

Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

N." de vagas:

120(cento e vinte)

PARECER N.2:"3.31o/s ã^ePÊs/s
II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N." 181/96 DE 23/02/96 ART. 3^ (ITENS I E IV) E ART 42/PORTARIA MEC
N.2 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

I

B|

I

C| X I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1-CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.

X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

X

supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.

e- turno de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

BO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais

pelo menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com intemação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n- 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM intemação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n^í 1721/94.
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X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
formaçAo/titulação

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

3

30

Mestrado

5

50

Doutorado

1

10

9

100

1

Total

NAO INFORMA

10

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do coqjo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos: horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho

X

de cada docente e n- de disciplinas
a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.
Rí

CONCEITO
A
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B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

ABCD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas
apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área fisica, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA(ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

INSATISFATÓRIO NÃO INFORMA
X

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

X

dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área fisica para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia(ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X

CONCEITO

a|

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,AREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

X

X

X

X
X

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

Al

bO

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

.v

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular nãó
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 172.Í./94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços

de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;
5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser.
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de'
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO(*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

c

2

2

4

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇAO, regime de TRABALHO E

C

2

2

4

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20
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2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAÜDE UTILIZADOS
PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTAGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇAO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATORIOS
TOTAL

{*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos;

I) NÃO ATENDE ÀS DETERMINAÇÕES DA PORTARIA MEC N° 1721/94:
• em especial, quanto ao que define o Art. 3° Parágrafo 4° e Art. 5°. A inclusão de disciplinas
pedagógicas, objetivando oferecer a Licenciatura é sinal que parte da proposta tem como
referência o Parecer CFE 163/72 e Resolução CFE n° 4/72, revogados pela Portaria 1721/94.

n) NÃO ATENDE A PORTARIA MEC N''181/96:

• apresenta informações e dados parciais sobre quesitos como: corpo docente; biblioteca,
laboratórios; dimensionamento de turmas (Art. 3° item 4°) inviabilizando a avaliação dos
indicadores de qualidade previstos no Art. 4°.

Prof. Maria Aujdnãdora C. Christófaro

Prof. MariadaGlóriaLima

Presidente

Secretária

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

of. M§íiajem^^ Araújc
Membro

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPÀRTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.» 181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.^:

23000.004625/96-99

Mantenedora:

Centro Educacional de Itumbiara

Endereço:

Rua Sete,240 - Setor Santos Dumont - CEP:75530-420 - Itumbiara - GO

Mantida:
Município:
Assunto:
N.- de vagas:

Faculdade Crepaldi Marques
Aparecida de Goiânia -GO
Criação de Curso de Enfermagem
300 (Trezentas)

PARECER N.2:

js

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC
N.« 1721/94 de 15/12/94)

181/96 DE 23/02/96 ART. 3= (ITENS I E IV) E ART 4"/P0RTARIA MEC

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

a|

I

b|

I

cnn

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam

B-

plenamente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados Justificam
a criação do curso;

C-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados sãò insuficientes OU não informa.

parcialmente a criação do curso;
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
X
disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga
X
horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
X
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
e- tumo de funcionamento(*)
X
(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

V,

X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO
X

determinações da Portaria MEC n." 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n.2 1721/94.
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X

NAO
INFORMA

CONCEITO

bO

A

D

X

CRITÉRIO PE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO {'•
FORMAÇAO/TITULAÇAO
Graduação
Especialização

QUANTIDADE

% do TOTAL

4

22

7

39

Mestrado

6

33

Doutorado

1

6

Total

18

NAO INFORMA

100

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2 +% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

■

^

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n.- de disciplinas

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

X

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itçns.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compativeis e

BCD-

adequadas
apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas uni deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n." de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X

X

X
X

X
X
X

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉMO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS (PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- saias de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;

X

X

X

X

e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X
X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a|

bO

C[

CRITÉRIO DE avaliação
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

NAO INFORMA

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clinico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;
5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não Incluídas no Item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do Interior do Espirito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomerfdada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO!*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

C

2

2

4

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2 •

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20

10

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

.

0

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,

TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes
principais motivos:

• A) Não atende à Portaria-MEC n.- 1721/94( a grade curricular proposta tem como base a Res.
CFE 04/72 - revogada em 1994).
• B) Não atende à Portaria- MEC n.-181/96 (Art. 3- itens I e IV; Art. 4-).

• C) O curso proposto ( pág. 03 a 58 do processo) é absolutamente igual ao curso proposto pela
"Faculdade UNIDAS DE ITUMBIARA" / ITUMBIARA (GO), inclusive CORPO DOCENTE,

Listagem de Livros por assuntos e periódicos (não inclui específicos de área/curso). Ressalte-se,
ainda, que na listagem de professores apresentada, não há nenhum enfermeiro e há a indicação de
um professor biólogo para ministrar a disciplina"exercício de enfermagem".

• OBSERVAÇÃO - as MANTENEDORAS (Associação Itumbiarense de Ensino/Faculdades Unidas
de Itumbiara (Processo n.^ 23000.004524/96-81 e o CENTRO EDUCACIONAL DE ITUMBIARA

/ Faculdade Crepaldi Marques (Processo n.- 23000.004625/96-99)têm o mesmo endereço.

Prof^. Maria Au^nadora C. Christófaro

Prof-. Maria dà^Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Proí®. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Pri

ía(J(«rihy S.^Araújc
Membro

Prof^. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.® 181/96 de 23/02/96, ART.4''/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.-:

23000.004524/96-81

Mantenedora:

Associação Itumbiarense de Ensino

Endereço:

Rua Sete,240 - Setor Santos Dumont CEP:75530-420 Itumbiara - GO

Mantida:

Faculdades Unidas de Itumbiara

Município:

Itumbiara - GO

Assunto:

Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

N.® de vagas:

300 (trezentas)

PARECER N. 3.3/^/3

vepesjs&s^

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.í^ 181/96 DE 23/02/96 ART. 3=2 (ITENS I E IV) E ART 4'=/P0RTARIA MEC
N.í^ 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A[

I

B|

I

c[~ir"|

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os'indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram

B-

relacionados.

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram

C-

relacionados.
D-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica é prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

AB-
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática

X
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
e- turno de funcionamento(*)
X
(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo

C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c

e

menos, um item.

e

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme

SATIS -

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO
X

determinações da Portaria MEC n." 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do
elenco de disciplinas do curriculo, conforme determinações
Portaria MEC n.® 1721/94.
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X

NAO
INFORMA

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÀO/TITULAÇÁO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

4

22

7

39

Mestrado

6

33

Doutorado

1

6

18

100

Total

NAO INFORMA

Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

X

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n.- de disciplinas

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do

X

respectivo docente.

CONCEITO
A
Enf4524

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-'

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta piano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n." de alunos (1

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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NAO INFORMA-

X

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Vidéoteca;

INSATISFATÓRIO

X

X
X

X
X

.

X

X
X
X

CONCEITO

aI

Bn

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;
b- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

X

X
X
X
X

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

Al

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

NAO INFORMA

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos minimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espirito Santo, onde poderá ser

recomendada a autorizáção de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação dè cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR ,

PESO

ATRIBUÍDO!*)
1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

c

2

2

4

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20

4

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,

TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1-BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B=MFde 2,5 a 3,4;
C=MFde 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4

Enf4524

C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

A) Não atende à Portaria-MEC n.° 1721/94(a grade curricular proposta tem como base a Res.
CFE 04/72 - revogada em 1994).

B)Não atende à Portaria- MEC n.° 181/96 (Art. 3° itens I e IV; Art. 4°).

C) O curso proposto( pág. 03 a 58 do processo) é absolutamente igual ao curso proposto pela
"Faculdade CREPALDI MARQUES" Aparecida de Goiânia (GO), inclusive CORPO DOCENTE,

Listagem de Livros por assunto e periódicos(não inclui específicos de área/curso). Ressalta-se, ainda
que na listagem de professores apresentada, não há nenhum enfermeiro e há a indicação de um
professor biólogo para ministrar a disciplina"exercício de enfermagem".

OBSERVAÇÃO - as MANTENEDORAS (Associação Itumbiarense de Ensino / Faculdades
Unidas de Itumbiara

- Processo n.° 23000.004524/96-81 e o CENTRO EDUCACIONAL DE

ITUMBIARA / Faculdade Crepaldi Marques( Processo n.° 23000.004625/96-99 )têm o mesmo
endereço.

Prof. Maria AíBoIiadorà C. Christófaro

Prof. Maria da Glória Lima

Tof. MariaLJenny S. Araújc

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultpra "Ad Hoc"

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N" 181/96 de 23/02/96, ART.4=/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.®:

23000006998/96-77

Mantenedora:
Mantida:
Endereço:
Município/estado:
Assunto:
Número de vagas:

Associação Educacional do Planalto Central
Faculdades Integradas do Planalto Central
Campus Universitário, s/n Parque Rio Branco, Luziânia GO CEP 7280000
LuziâniaJGO
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem
100 vagas

parecern.":J.313/<3í- - De-pÉs/sfs<~
II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.^ 181/96 DE 23/02/96 ART. 3^^ (ITENS I E IV) E ART 42/PORTARIA MEC
N.2 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

a|

I

b|

I

cfiri

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
•
CONCEITO
B

D

C

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

adequação em todas as disciplinas do curriculo '
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas

b- dimenrionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico I/IO; estágio
supervisionado I/I5, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas

e- turno de íimcionamento(*)Diumo e noturno

X

•

(*)curso cujo turno de fiincionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

a[

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens"c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS(ensino
clinico e estágio curricular supervisionado)

ITENS AVALIADOS

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos
COM Serviços de Saúde com intemação
descrevendo os serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo,
conforme determinações da Portaria MEC n°

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

FAVTÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

X

1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com
serviços de saúde SEM intemação descrevendo
serviços
e
unidades
de
atendimento
correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme
determinações Portaria MEC n° 1721/94.
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X

CONCEITO

a1

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

0

0

6

85,7

Mestrado

0

0

Doutorado

I

14,3

Total

7

100

NAO INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =I ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BCD-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO(*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

B-

lARTde l,60a2,59

CD-

lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n° de disciplinas a
ser ministrada.

X

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/titulação do

X

respectivo docente

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

c

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

INSATISFATÓRIO NÃO INFORMA
X

X
X

dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área fisica para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grapo;
f- Existência de reprografia(ou previsão)

X

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;

...

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de fimcionamento
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X
X

CONCEITO

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDmCAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVAUADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n" alunos)

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo minimo(área

X

capacidade, equipamentos);

c- laboratório específico, da enfermagem (área

X

capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X
X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO
A

bO

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios

'

D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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X

m- RESULTADO DA AVALIAÇÃO
A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul; poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Panio e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização deprojetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;
10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRAUVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)
1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

VALOR
PONDERADO

C

2

2

4

D

0

2

0

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

C

2

2

4

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

C

2

2

4

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

B

3

1

3

4.1- BIBLIOTECA

D

0

2

0

4.2- EDIFICAÇÕES, ÁREA FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

0

2

0

20

15

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C=MF de 1,5 a 2,4;
D=MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes
principais motivos:
A)Não atendimento às determinações da PORTARIA MEC N" 1721/94 nos seguintes pontos:

- Não definição da carga horária teórica e prática das disciplinas do currículo.
- Não atendimento as características do estágio curricular supervisionado (Art. 4°)
B)Não atendimento á parte das determinações da PORTARIA MEC N° 181/94
- Não apresenta dados suficientes ou não informa sobre vários aspectos da estrutura de apoio ao
curso, tais como: biblioteca, laboratórios, edificações, equipamentos e campos de estágios.
- Não atende as determinações do Art. 3°, item IV, alíneas b, d, e, f, g, h, i, com conseqüente

prejuízo na avaliação dos indicadores de qualidade do projeto, preconizados pelo Art. 4°, alíneas "a",
CCU"

b , c ,«J59
d ,U-99
e.

- Não apresenta bibliografia de algumas disciplinas (Enfermagem em clínica médica; Semiologia e"
semiotécnica de enfermagem; enfermagem neo-natal).

OBSERVAÇÃO:
Constata-se que o projeto pedagógico do curso (exceto nominata do corpo docente) e parte da
"NECESSIDADE SOCIAL" são absolutamente iguais ao projeto constante do PROCESSO N.°
23000.005701/96-19(Aracruz - Espírito Santo).
Brasília, 21 de Fevereiro de 1997.
/

Prof. Maria Ay/oliadoii^C. Christófaro

Prof. Maria da Glória Lima

Prof. Maria ^nny S. Araújc

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N= 181/96 de 23/02/96, ART.4''/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n®:

23000.006897/96-60

Mantenedora:

Assunto:

Associação Cultural de Ensino Superior de Valparaizo
Rua Acre, Quadra 02 Lote 17 Chácaras Anhanguera/ CEP:72870-000
Faculdade de Ciências e Enfermagem de Valparaizo(GO)
Valparaizo - GO
Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

N.® de vagas:

100(cem)

Endereço:
Mantida:

Município:

i>e?esls

PARECER N.

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.'' 181/96 DE 23/02/96 ART. 3^ (ITENS I E IV) E ART 4^/PORTARIA MEC
N.2 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados Justificam
a criação do curso;

C-

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objeti^^os, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau

B-

razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

C-

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.
D-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
e- turno de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

Al

bQ

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO
X

determinações da Portaria MEC n® 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM intemação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n® 1721/94.
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X

NAO
INFORMA

CONCEITO

Al

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÀO/riTULAÇÃO

QUANTIDADE

Graduação

% do TOTAL

-

-

Especialização

03

42,9

Mestrado

04

57,1

07

100

NAO INFORMA

Doutorado
Total

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n- de disciplinas

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

curriculo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas
B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

D-

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n- de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA
X

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

X
X

X
X

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;

NAO INFORMA

X

X

X

.X

e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;

X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

X

CONCEITO

a!

bO

D

CRITÉRIO DE avaliação
A- todos os itens são satisfatórios

.v

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em

enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

1-NECESSIDADE SOCIAL

(2)

VALOR
PONDERADO

D

0

2

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

B

J

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,
titulãção, regime de TRãBãLHO E

D

0

2

0

C

2

1

2

D

0

2

0

D

0

2

0

20

8

0

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE

PARA

SAÚDE UTILIZADOS

AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE
(7)
3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

n

disciplinãs

3.4-

PLÃNO

DE

QUALIFICãÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1-BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

I) NÃO ATENDE AS DETERMINAÇÕES DA POTARIÀ MEC 1721/94:

-não informa sobre o conteúdo teórico e prático das disciplinas(Art. 3° parágrafos 3° e 4°);
-não atende ao percentual de carga horária definido para as áreas "Fundamentos de
Enfermagem" e "Assistência de Enfermagem"(Art. 3° parágrafos 2° e 3°)
- não inclui conteúdo de "Saúde Ambiental"(Art. 3° parágrafo 2°)

- pretende formar "Licenciado em Enfermagem" conforme previa a Resolução 04/ 72 do CFE

(revogada) em turno NOTURNO (não informa o turno de funcionamento do curso proposto)
II) NÃO ATENDE A PORTARIA MEC 181/96:

-não explicita dimensão de turmas/ turno de funcionamento; perfil profissional pretendido;
relação prof. / disciplina, entre outros.

-informações sumárias sobre biblioteca e inexistentes sobre instalações; laboratórios; RT do
corpo docente; plano de qualificação docente, entre outros.

Prof. Mana AuxiAiadSiflTChristófaro

Prof. Maria dd Glória Lima

P^f. Maria^Jemí^^aújc

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Prof. Regina Maria dos Santo
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC

181/96 de 23/02/96, ART.4''/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n-:

23000.006634/96-51

Mantenedora:

Assunto:

Instituição Tangarense de Ensino e Cultura
Rua José Corsino, s/n- Parque das Mansões, Cx Postal 151 CEP:78300-100Tangara da Serra (MT)
Faculdade de Ciências Humanas de Tangará da Serra
Tangará da Serra - MT
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem

N." de vagas:

100(cem)

Endereço:
Mantida:

Município:

PARECERN.®:3345/5^II- INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.^ 181/96 DE 23/02/96 ART. 3^ (ITENS I E IV) E ART 4'í/PORTARlA MEC
N-íí 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
B-

adequação em todas as disciplinas do currículo ' '
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

A-
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática

X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.

e- turno de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n- 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n® 1721/94.
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SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

**«

X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃOmTULAÇAü

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

08

47

08

47

Mestrado

01

06

Doutorado

0

Total

NAO INFORMA

-

17

100

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
IARTdel,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n- de disciplinas

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A

Enf6634

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

BCD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n- de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

NAO INFORMA
X

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

X

X
X

X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X

CONCEITO

A

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios especificos das disciplinas da área
básica previstas no currículo
capacidade, equipamentos);

X

mínimo(área

c- laboratório específico da enfermagem (área

X

capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X
X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

Al

bO

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

. ••

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

X

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A-GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do pais;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Gránde do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.

Enf6634

B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

VALOR

PONDERADO

D

0

2

0

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

C

2

2

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇAO, regime de TRABALHO E

D

0

2

0

C

2

1

2

4.1- BIBLIOTECA

D

0

2

0

4.2- EDIFICAÇÕES, AREA
FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

0

2

0

20

06

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAÜDE UTILIZADOS
PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)
.

4

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D=MFaté 1,4
Enf6634

C

D

X

V ^

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

I- NÃO ATENDE AS DETERMINAÇÕES DA PORTARIA MEC 1721/94:
• a grade curricular indica apenas a carga horária total das disciplinas (sem especificação da
carga horária teórica e prática das disciplinas elencadas no Art.3°, Parágrafo 3° e 4°).
• não inclusão das disciplinas / matérias "História da Enfermagem e Bioestatística (Art. 3°,
Parágrafo 2°) e Patologia e Bioquímica (Art. 3° Parágrafo 1°);
• a carga horária total das disciplinas referentes à área de "Fundamentos de Enfermagem" não
atinge o mínimo definido (Art. 3° Parágrafo 2°);

• o número de horas total do curso é de 3830 horas e não 3560 horas, como informado;

• não informa sobre serviços de saúde, previstos para realização da disciplina Estágio
Curricular Supervisionado.

II- NÃO ATENDE A PORTARIA MEC 181/96:

• os dados e as informações sobre a "necessidade social" e a respectiva "justificativa" são
sumárias e insuficientes para a avaliação necessária (Art. 3°, item I);
• a informação sobre corpo docente é insuficiente (não apresenta RT; não inclui nenhum
professor com graduação em Enfermagem;
• no currículo pleno proposto há disciplinas sem a respectiva ementa.

• não há correspondência entre o conteúdo das disciplinas (ementas) e a bibliografia indicada.
• a carga horária total das disciplinas referentes à área de "Fundamentos de Enfermagem" não
atinge o mínimo definido (Art. 3° Parágrafo 2°);

Prof. Maria Aj^liador

Prof. Maria da Glória Lima

Prof. Maria Jenny S. Araújo

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

hristófaro

Prof. Regina Maria dos Santo
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM (CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, PARA FINS DE AUTÒRIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.® 181/96 de 23/02/96, ART. 4=/PARÁGRAFO ÚNICO)

I- IDENTIFICAÇÃO
Processo n.®:

23000.006059/96-12

Mantenedora:
Endereço:

Associação de Ensino e Cultura do Mato Grosso do Sul
Av. Ponta Porã,2750, Bairro Distrito Industrial - CEP:79601-1710

Mantida:

Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde de Três Lagoas

Município:
Assunto:
N." de vagas:

Três Lagoas - MS
Criação do Curso de Enfermagem
Não encontrado

PARECERN.®:3.3IG/S'7 _ i)epes/ses^

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.^ 181/96 DE 23/02/96 ART. 3=^ (ITENS IE IV) E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.2 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

B|

I

C| X I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

B-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C-

a caracterização da área/região de influência e os içidicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

adequação em todas as disciplinas do currículo '
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR
ENF6059

X

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática

X

X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
X
optativas.
e- turno de funcionamento(*)
X
(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

a|

bO

D

y

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com intemação descrevendo os
serviços e unidades de atendimento correspondente às
ementas e objetivos do elenco de disciplinas do

X

currículo, conforme determinações da Portaria MEC n.1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM intemação descrevendo serviços e unidades
de atendimento correspondente ãs ementas e objetivos
do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações Portaria MEC n.® 1721/94.
CONCEITO
ENF6059

X

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE (1)

% do TOTAL

Graduação
Especialização

6

75

Mestrado

2

25

-

Doutorado
Total

NAO INFORMA

-

-

-

8

100

Graduação =1 ppnto

(1) inclui o Professor de Educação Física
IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lARTde l,60a2,59
IARTdel,05al,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

.

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n- de disciplinas

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do

X

respectivo docente.

CONCEITO
A

ENF6059

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compativeis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n." de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

X
X

X
X

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X

CONCEITO

Al

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)

X

b- laboratórios especificos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X

X

X

X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

b- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

Al

bO

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios

.'•

D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.

ENF6059

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.® 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo tumO de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer,
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clinico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do pais;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO.cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espirito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.

ENF6059

B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO(*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

c

2

2

4

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1.

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇAO

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

B

3

1

3

C

2

2

4

D

0

2

0

20

17

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAÜDE UTILIZADOS
PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇAO, regime de TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
ENF6059

C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

1 - Não atende às determinações da Portaria MEC 1721/94.

• o projeto pedagógico apresentado foi fundamentado pela Portaria CEE 163/72, já revogada
pela Portaria MEC n.° 1721/94.

2 - Em relação a Portaria MEC n.° 181/96.

• as informações constantes no processo não permitem evidenciar a necessidade social do
curso pretendido. Não apresenta dados epidemiológicos e sobre mercado de trabalho, são
genéricos.

• os elementos indicados no Art.3°, item IV apresentados no processo são insuficientes para
avaliação dos indicadores de qualidade do curso (Art.4°, alíneas "a" "b" "c" "d" e

"e").

'

^

' - '

O ]i^-ÍO-UJO^

Prof. Maria Auxi/iadõra'd. Chfistófaro

Prof. Maria da òlória Lima

Presidente

Secretária

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Pn

ia Jenny S. Araújo
Membro

Prof. Regina Maria dos Santo
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N." 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)

I-IDENTIFICAÇÃO
Processo n.":

23020.002102/96-98

Mantenedora:
Endereço:

Associação Educacional Cândido Rondon
Av. Beira Rio,3001, Jardim Europa - Cuiabá(MT)

Mantida:

Faculdades Unidas Cândido Rondon

Município:

Cuiabá - MT

Assunto:
N.° de vagas:

Criação do Curso de Graduação em Enfermagem
80(oitenta)

PARECERN.":

D€P€s/s6S^

n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

b|

I

C| X I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentadosjustificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

ENF2102

2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram

A-

relacionados.

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram

B-

relacionados.

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

C-

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.
D-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e" prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo'
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

ENF2102

X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

■NAO

.

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X
X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
e- turno de funcionamento (*)

X
X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais

pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme

X

determinações da Portaria MEC n.- 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n.B 1721/94.

ENF2102

X

NAO
INFORMA

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE (1)

Graduação
Especialização

% do TOTAL

01

12,5

03

37,5

Mestrado

03

37,5

Doutorado

01

12,5

08

100

Total

NAO INFORMA

•

Graduação =1 ponto

(1) não inclui o prof. de Educação Física
IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

ENF2102

D

3.2 - REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE (1)

% DO TOTAL

40 H/SEMANAIS

2

25

20 H/SEMANAIS

2

25

HORISTA

4

50

REGIME DE TRABALHO

NAO INFORMA

r

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
(1) Foi considerado para o cálculo o número de profs. nominados , sem incluir o prof. de Educação
Física.

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2 + % horista X 1
100

CONCEITO
B

X

C

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
IARTdel,60a2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n.- de disciplinas

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
B
ENF2102

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta piano de qualificação e carreira docente plenamente compativeis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n." de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

X

X
•

dissertações;
d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

X
X

X
X

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X

ENF2102

X

CONCEITO

Al

bO

c[Y

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

INSATISFATÓRIO

X

X

X
X

X
X

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

Al

bO

C

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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X

D

NAO INFORMA

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94; :

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clinico e estágio curricular supervisionado)

4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem;
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser.
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO(*)

1- NECESSIDADE SOÇIAL

(2)

PONDERADO

C

2

2

4

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

. 0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

B

3

2

6

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

2

C

2

1

2

4.1- BIBLIOTECA

C

2

2

4

4.2- EDIFICAÇÕES, AREA
FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

C

2

2

4

20

28

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAÜDE UTILIZADOS
PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

». <

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

I - NAQ ATENDE A PORTARIA MEC N.° 181/96:

- os dados e informações que fundamentam a justificativa social do curso na Região/ Município
estão concentrados na área de educação. Dados sanitários, epidemiológicos, de mercado de trabalho e
serviços de saúde (hospitais e rede básica) não estão referidos.(Art.3° item I)

- o currículo pleno como apresentado está reduzido a uma listagem de disciplinas/ano/carga
horária total(sem especificação de teoria/prática) sem indicação de bibliografia básica/disciplina (Art.3°
item IV, alínea "b");
- a concepção, finalidades e objetivos do curso apresentados são pouco consistentes tomando a

avaliação da adequação do projeto pedagógico (Art.4°) inviável, em especial quando relacionados com
o currículo pleno proposto e o ementário (indicações difusas).
II - NÃO ATENDE ÁS DETERMINAÇÕES DA PORTARIA MEC N.° 1721/94
- não contempla conteúdo de ética (Art.3° parág.2°)

- a disciplina "estagio curricular supervisionado" (Art.4°) não está presente na grade curricular.
A informação que serão ministradas "1520" horas de estágio curricular supervisionado durante os
quatro anos do curso não confere"proposta adequação didático - pedagógica necessária, e definida na
Portaria.

Prof. Maria Aujàfiadora 0. Christófaro

Prof. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Membro

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N° 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n":

23000.008138/96-50

Mantenedora:

Mantida:

Sociedade de Ensino Superior de Pernambuco
Faculdades Integradas do Recife

Endereço:

Rua Carlos Porto Carreiro,193, SL 202 -Recife -PE

Mnnicípio:

Recife - PE

Assunto:

Criação de Curso de Enfermagem
60(sessenta)

Número de vagas:

PARECER N°: 3.31
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS 1 E IV)E ART 4°/P0RTARlA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

ENF8138

- não apresenta dados sobre concluentes de 2° grau.

- não apresenta dados sobre matrícula formados nos cursos de enfermagem
- não apresenta dados sobre mercado de trabalho

(Art. 3°, inciso I, item b 1, 2, 3 da Portaria MEC 181/96).
2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[te6rica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

- duração máxima do curso-14 semestrres(não atende ao art. 5° da Portaria MEC 1721/97)
- relação de disciplinas não coincide com o ementário
- Inadequação, repetição, fragmentação e ausência de contéudos
- não atende à portaria, MEC 1721/97 quanto às características do estágio curricular (Art.4°).
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

NÃO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas
b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X
X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas

e- turno de funcionamento(*)

X

(*)curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.
CONCEITO

a[

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo

menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS(ensino
clinico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos
COM Serviços de Saúde com internação
descrevendo os serviços e unidades de atendimento
correspondente às ementas e objetivos do elenco de
disciplinas do currículo, conforme determinações

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NÃO

SATISFATÓRIO

FATÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

X

da Portaria MEC n" 1721/94.'

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços
de saúde SEM intemação descrevendo serviços e
unidades de atendimento correspondente às
ementas e objetivos do elenco de disciplinas do
currículo, conforme determinações Portaria MEC
n° 1721/94.
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X

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
QUANTIDADE

FORMAÇAO/TITULAÇAO
Graduação
Especialização

% do TOTAL

4

50

3

37,5

Mestrado

0

-

Doutorado

1

12,5

08

100

TOTAL

NAQ INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BCD-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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3.2 - REGIME DE TRABALHO(*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

40 H/SEMANAIS

NAQ INFORMA
X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

'

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO

A-

lART > 2,60

BCD-

lARTde l,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n° de disciplinas a

X

ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/titulação do
respectivo docente

X

m*

CONCEITO
A
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B

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

os dois itens são satisfatórios;

BC-

o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas
apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

X

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
intemacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

X

dissertações;
d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, ■ base de dados e acesso à

X
X

X

...

X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
-
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CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,AREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

a- salas de aulas (área, capacidade/n° alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área

X

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

capacidade, equipamentos);

c- laboratório específico da enfermagem (área

X

capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X
X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de
aula, laboratórios, entre outras).

X

CONCEITO

AÍ

B

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios

'

D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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m- RESULTADO DA AVALIAÇAO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de fiancionamento
previsto seja integrai ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clinico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em,
qualquer região do pais;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em

enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇAO

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOP

PESO

VALOR

ATRIBUÍDQí*)
1-NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

D

0

2

0

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

C

02

2

04

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

B

03

1

03

D

0

2

0

B

03

2

06

20

13

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO

.

0

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,

TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE . QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS 0,65

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C=MFde 1,5 a 2,4;
D=MF até 1,4
ENF8138

C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes
principais motivos;
I) Em relação Portaria MEC n° 1721/94

a)o número de horas do curso proposto é inferior ao que está definido no Art. 5° da referida Portaria
(3500 horas).;

b)a duração do curso proposta(14 semestres) é maior do que o determinado (Art. 5°);
c) o estágio supervisionado, como previsto, não atende ao que define os Artigos 4° e 5°.;
d) ausência de conteúdos relativos á atenção à criança e ao adolescente,(apenas período neo-natal)
(Art.3° Parág.3°).
n) Em relação à Port. MEC 181/96

a) sobre a necessidade social: não apresenta dados referentes a concluintes do 2° grau; matricula e
concluintes dos cursos de enfermagem existentes no Estado/município; mercado de trabalho (Art. 3°,
item I, alínea b);

b) projeto pedagógico: as disciplinas da grade curricular não coincidem com as do ementário;
repetição, fragmentação e inadequação de conteúdo (por exemplo: conteúdo de Odontologia na ementa
de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem);

c) não há proposta de acervo bibliográfico e laboratório específico de enfermagem (Art. 4° alíneas "d"
e "e")

m)OBSERVAÇÃO
A proposta de curso em pauta guarda ampla e expressiva semelhança com a que foi apresentada
pela Sociedade de Ensino Superior de Itaquaquecetuba /SP(Processo n° 23000005877/96-17); pelo
Instituto Santanense de Ensino Superior/SP (Proc. N.° 23000.008235/96-14); pela Associação Santa
Marcelina/SP (Proc. N.° 23000.008227/96-88).

Prof. Maria Ai

ladorallC. Christófaro

Presidente

Prof. Maria Therezinha N. Silva
Membro

Prof. Maria da Glória Lima
Secretária

Prof. Kenya S. Reibnitz
Consultora "Ad Hoc"

Pr(^f^^S2aiía^^íty^?^aújo
Membro

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N° 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n°:

23000.005521/96-29

Mantenedora:

Associação de Ensino e Cultura Pio Décimo

Endereço:

Rua Estância 382 - CEP.; 49015-000 Aracaju - SE

Mantida:

Faculdade Pio Décimo

Município:

Aracajú - SE

Assunto:

Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

N.° de vagas:

100(cem)

,PARECER N.°:3.3

^

n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS 1 E IV)E ART 4°/P0RTARlA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

b|

I

C| X I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentadosjustificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os iüdicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2- CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

CD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática

X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
e- turno de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme

SATIS

X

determinações da Portaria MEC n-1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente ãs ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n^ 1721/94.
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INSATIS

NAO

FATÓRIO FATÓRIO ■ INFORMA

X

CONCEITO

aI

bO

c[

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO(*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

% do TOTAL

7

80

-

-

-

-

2

20

9

100

NAQ INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BCD-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAQ INFORMA

40 H/SEMAN.MS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lARTde l,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQÜAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCffLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a)Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n° de disciplinas

X

a ser ministrada.

b)Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do

X

respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta piano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edifícações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo á

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

X

dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grapo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
.V

X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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CONCEITO

AÍ

bO

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n° alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área

X

capacidade, equipamentos);

c- laboratório específico da enfermagem (área

X

capacidade, equipamentos);

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a|

bO

C

CRITÉRIO DE avaliação
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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X

D

NAO INFORMA

m- RESULTADO DA AVALIAÇÃO
A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será fecomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não"
atenda aòs mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos; estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomeiTdada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO(*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

c

2

2

4

2.1 - CONCEPÇÃO

c

2

2

4

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

c

2

2

4

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

C

2

2

4

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,

D

0

2

0

D

0

1

0

4.1- BIBLIOTECA

C

2

2

4

4.2- EDIFICAÇÕES, AREA
FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

C

2

2

4

20

24

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAÚDE UTILIZADOS
PRATICAS

(ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

TITULAÇAO, regime de TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇAO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:
Em relação à Portaria MEC 1721/94:

• não atende aos Artigos j e 5 da Portaria, em relação a carga horária mínima do curso e percentuais
previstos de carga horária para as áreas do currículo. Não apresenta a disciplina de histologia na
relação de disciplinas curriculares.
Em relação à Portaria MEC 181/96:

• não apresento;, ementa de todas as disciplinas previstas, regime de trabalho docente, informações
específicas sobre o acervo da enfermagem na biblioteca, fato este que impede verificar a pertinência
dos títulos adquiridos ou a adquirir. Notou-se incoerência entre as disciplinas e a bibliografia básica,
em alguns casos.

• não apresenta a distribuição da carga horária teórico-prática das disciplinas e a.ementa da disciplina
de "Anatomia Humana";

• não especifica ou indica os possíveis serviços de saúde para a realização do Estágio Curricular
Supervisionado;

Corpo docente inadequado em relação às disciplinas de enfermagem. Conclui-se que o "Projeto" não
atende aos Art. 3° e 4° da Portaria em várias alíneas: "b", "d", "f, "g"(Art. 3°) e "a", "c", "d", e
^ (4 )) o que prejudica a análise dos indicadores de qualidade da proposta.

mie

Prof. Maria A

Prof. Maria da Gloria Lima

Presidente

Secretária

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kejtya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Pri

Membro

Prof. Regina Maria dos Santo
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.^ 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.-:

23000.005701/96-19

Mantenedora:
Endereço:

Fundação São João Batista
R. Prof. Berilo dos Santos, 180 CEP. 29190-000

Mantida:

Faculdade de Ciências Humanas de Aracruz

Município:
Assunto:
Número de vagas:

Aracruz - ES
Criação de curso de Graduação em Enfermagem
120 (cento e vinte)

PARECER N.»:3;3a0/9?. BePes/síSw
II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.^ 181/96 DE 23/02/96 ART. 3"(ITENS I E IV) E ART 42/PORTARIA MEC
N.2 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

B[

I

CflT]

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência-.e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do curriculo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática

X
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas

e- tumo de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

FATÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos
COM

Serviços

de

Saúde

com

internação

descrevendo os serviços e unidades de atendimento

X

correspondente às ementas e objetivos do elenco de
disciplinas do currículo, conforme determinações
da Portaria MEC n.® 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços
de saúde SEM internação descrevendo serviços e
unidades de atendimento correspondente às
ementas e objetivos do elenco de disciplinas do
currículo, conforme determinações Portaria MEC
n.° 1721/94.
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X

CONCEITO

a[

B

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO(*)
FORMAÇAO/TITULAÇAO
Graduação ,
Especialização

QUANTIDADE

% do TOTAL

0

0

11

Mestrado

01

91,7
8,3

Doutorado

0

0

NAO INFORMA

TOTAL
12
100,00
(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos; Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BCD-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= %40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IART>2,60
IARTdel,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de

X

trabalho de cada docente e n- de

disciplinas a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os.dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

A-

B-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

BCD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n.- de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;

X

X

d- Videoteca;

X
X

X
X
• ■■

X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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NAO INFORMA

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

INSATISFATÓRIO

X

CONCEITO

aI

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

X
X
X
X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO
A

bO

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

.v

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços

de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;
6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região

Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização dê
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espirito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C,EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomeridada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO(*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

C

2

PONDERADO

2

4

2-CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

-■

• 2.1 - CONCEPÇÃO

>

D

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

C

2

2

4

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

6

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

0

2

SAUDE UTILIZADOS
PRATICAS

(ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

3.1- FORMAÇÃO, TITULAÇÃO

B

3

2

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

B

3

1

3

4.1- BIBLIOTECA

D

0

2

0

4.2- EDIFICAÇÕES,
ÃREA
FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

0

2

0

20

17

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pêlos seguintes
principais motivos:

A)Em relação à Portaria MEC n.- 1721/94. de 15.12.94
• não atende à carga horária total mínima definida para o curso (3500 horas - Art. 5°);
• não atende aos percentuais de carga horária prevista por áreas de conhecimento (Art. 3-);
• não discrimina carga horária teórica, prática e de estágio curricular supervisionado;

• a denominação do curso ("enfermagem e obstetrícia") foi revogada pelo novo currículo mínimo;
• não há inclusão de estágio em, no mínimo, dois semestres letivos (Art. 4-);
• há ementas com bibliografias agrupadas de mais de uma disciplina.
B)Em relação à Portaria MEC 181/96
•são insuficientes ou ausentes os dados apresentados referentes ao Art. 3°, item IV,(alíneas a, b, c, e, f,

g, h, i,), o que impede a análise dos indicadores de qualidade previstos no Art. 4-.

C) OBSERVAÇÃO
Constata-se que a concepção do curso/profissional; finalidades, objetivos; perfil profissional;

currículo proposto (grade curricular; ementas; cargas horárias, bibliografia) e, parte da "NESSIDADE
SOCIAL" SÃO ABSOLUTAMENTE IGUAIS AO PROJETO CONSTANTE DO PROCESSO N.®
23000.006998/96-77(de Luziânia - Goiás).

Prof^. Maria AoxiliadoraíC. Christôfaro

Prof^. Maria da Glória Lima

I^;ropr^^ia/Jennyi$?^raúj(

Presidente

Secretária

Membro

Prof®. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Prof^. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N° 181/96 de 23/02/96, ART.4''/PARÁGRAF0 ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n":

23000.007347/96-02

Mantenedora:

União Social Camiliana

Endereço:

Avenida Nazaré 1501 - Ipiranga - CEP.: 04623-000 São Paulo - SP

Mantida:

Faculdade São Camilo

Município:

Cachoeiro de Itapemirim (E.S)

Assunto:

Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

N.° de vagas:

60 (sessenta)

PARECER N.°:33^1jst - DePCSJst^
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 27,102196 ART. 3°(ITENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

b|

I

C| X I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os iiídicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com à necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
A

B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.
D-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teòrica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática

0- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico I/IO; estágio

X

supervisionado I/I5, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.

e- turno de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de fiincionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clinico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a)Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços
de Saúde com intemação descrevendo os serviços e unidades
de atendimento correspondente às ementas e objetivos do
elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

(•«

da Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM intemação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n° 1721/94.
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X

CONCEITO

AÍ

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

03

30

06

60

Mestrado

01

10

Doutorado

-

-

Total

NAO INFORMA

100,0

10

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO(*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

NAQ INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BCD-

lARTde l,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NÃO
INFORMA

a)Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n° de disciplinas

X

a ser ministrada.

b)Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do

X

respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

CD-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;
os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e

BCD-

adequadas
apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (I
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA
X

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso á

X
X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;

X

J- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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CONCEITO

A

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA. EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS (PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

INSATISFATÓRIO

X

X

d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;

X
X
X
X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO
A

B

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

.

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

X

m- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do pais;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não inclnídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo^ conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo^ conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DÉMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO!*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

C

2

2

4

2.1 - CONCEPÇÃO

B

3

2

6

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

B

3

2

6

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

D

0

2

0

C

2

2

4

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.1- FORMAÇÃO,TITULÃÇÃO
3.2- REGIME DE TRÃBÃLHO

2

3.3- ÃDEQUÃÇãO ENTRE A FORMAÇÃO,

TITULAÇÃO, REGIME DE TRÃBÃLHO E

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20

20

DISCIPLINÃS

3.4-

PLÃNO

DE

QUÃLIFICÃÇÃO

E

CÃRREIRÃ DOCENTE

4- ESTRUTURÃ DE ÃPOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECÃ

4.2-

EDIFICÃÇOES,

ÃREÃ

FISICÃ,

EQUIPÃMENTOS E LÃBORÃTORIOS

TOTÃL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
ENF7347

C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

I - Não atende às determinações da Portaria MEC 1721/94, em especial, ao que está definido
sobre o oferecimento de "Estágio Curricular Supervisionado".
n - Não atende a Portaria MEC 181/96 por não incluir dados/informações, como define o Art. 3°

itens I e IV (ou apresentá-los de forma insuficiente): RT do corpo docente; bibliografia básica/disciplina;

laboratório específico de enfermagem, como exemplos. A análise dos indicadores de qualidade (Art. 4°)
ficou inviabilizada.

íílifjMU

UQ^

/

Prof. Maria Au^adorap. Christófaro

Prof. Maria da Glória Lima

Pr0f. JV^a Jteríhy S.í^Rraujc

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora"Ad Hoc"

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N° 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)

I-IDENTIFICAÇÃO
Processo n°:

23015.00738/96-83

Mantenedora:
Endereço:

Fundação Gildasio Amado
Rua Fioravante Rossi ,2930,CxP.10289 - Martineiii - CEP.29.703-360 - Colatina - ES

Mantida:

União das Escolas do Ensino Superior Capixaba

Município:
Assunto:

Colatina- ES
Criação do Curso de Enfermagem

Número de vagas:

50(cinqüenta)

parecern":3.322A^- J>epe^j/^es^
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

ZH

B[Y]

CI

I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentadosjustificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

Enfl)738

2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
CONCEITO
A

B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.
B

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

P- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

Enf0738

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO
Y

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

NAO

INFORMA

^

disciplinas

b- dimensionamento e compatibilidade da carga horária

X

por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas
e- tumo de funcionamento(*)

X

(*)curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

a[

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos
COM Serviços de Saúde com internação
descrevendo os serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo,
conforme determinações da Portaria MEC n"

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NÃO

SATISFATÓRIO

FATÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

X

1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com
serviços de saúde SEM internação descrevendo
serviços

e

unidades

de

atendimento

correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme
determinações Portaria MEC n° 1721/94.
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X

CONCEITO

a[

bO

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE
08(**)
13(**)

Graduação
Especialização
Mestrado

% do TOTAL

NAQ INFORMA

38.0
62.0

-

Doutorado

-

Total

21

100

Graduação =1 ponto

(**)Não específica formação básica do corpo docente.

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BCD-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO(*)
REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

20 H/SEMANAIS .

X

HORISTA

(*) Valor atribuído; 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lARTde l,60a2,59
lARTde 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho

X

de cada docente e n° de disciplinas a
ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/titulação do
respectivo docente

CONCEITO
A

EnfD738

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;
>
os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e

BCD-

adequadas
apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (I

X

NAO INFORMA

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

X

dissertações;
d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

INSATISFATÓRIO

X
X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de fimcionamento

X
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CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n° alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área

X

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

capacidade, equipamentos);

c- laboratório específico da enfermagem (área

X

capacidade, equipamentos);

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de
aula, laboratórios, entre outras).

X

CONCEITO

AÍ

bO

C

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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X

D

m- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Panio e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito'
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos -de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO(*)
1-NECESSIDADE SOCIAL

(2)

B

.

PONDERADO

03

2

06

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO

B

03

2

06

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

C

02

2

04

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

C

2

2

04

C

02

2

04

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

B

3

1

3

D

0

2

0

C

2

2

2.4- SERVIÇOS DE

SAÚDE UTILIZADOS

PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE
(7)
3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1-BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

ÁREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

■

31,0

20

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS; A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=opoNnros
c- coNCErro global
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C=MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

X

4

I
)

•

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes
principais motivos:

A)Em Relação às Determinações da Portaria MEC N° 1721/94:

• não atende ao previsto no Art. 3° no que diz respeito aos parágrafos 1° ,2°, 3° e 4°, a saber:

discriminação da carga horária teórico - prática das disciplinas; distribuição do percentual da cargahorária das disciplinas em três áreas da organização curricular (Bases Biológicas e Sociais da
Enfermagem, Fundamentos da Enfermagem, Administração de Enfermagem);
• não apresenta a relação de referência bibliográfica para as disciplinas de Sociologia e Antropologia
filosófica;

B)Em Relação ás Determinações da Portaria MEC N° 181/94;

• a graduação do corpo docente não é mencionada na nominata, ficando inviável analisar a adequação
e coerência entre a formação docente e os conteúdos das disciplinas a serem lecionadas;

• não há dimensionamento das turmas para as aulas práticas e estágio supervisionado;

• o funcionamento noturno de todo o curso é incompatível com o pleno atendimento curricular, visto
que o processo de formação não se viabiliza neste horário;

• verificar-se insuficiência ou ausência de dados no que concerne ao Artigo 3°, item IV, alíneas "c","d"
,"e","g" e "i", prejudicando ou inviabilizando aplicar ao presente projeto os indicadores de qualidade,
previstos no Art. 4°, alíneas "a","b","c","d", e "e".

Prof®. Maria Anslifiadora t.^Cfiíistófaro

Prof. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof. Maria Therezinha N. Silva
Membro

Prof. Kenya S. Reibnitz
Consultora "Ad Hoc"

J^a^nhy^ Araúj(
Membro

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N" 181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n^:

23015.000758/96-91

Mantenedora:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Endereço:

Rua Dr. João dos Santos Neves, 143 CEP: 29220-020. Vitória (ES)

Mantida:

Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Município:
Assunto:
N." de vagas:

Vitória - ES
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem
50(cinqüenta)

PARECERN.®:3.323/9^- 0)6Pes/
II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.a 181/96 DE 23/02/96 ART. 3=^ (ITENS I E IV) E ART 4'=/P0RTARIA MEC
N.'^ 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

B|

I

CflT]

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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1

2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

CD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.

X

.r

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
e- turno de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saüde com intemaçào descrevendo os serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e
objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO

INFORMA

X

determinações da Portaria MEC n- 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n^ 1721/94.

ENF0758

X

CONCEITO

Al

Bn

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
formação/titulaçAo

QUANTIDADE

% do TOTAL

NAO INFORMA

Graduação
Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X

X

Total

(*) Valor atribuído: Doutorado =4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

B-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95

C-

IQCD de 1,40

D-

IQCD inferior

A-
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C

D

X

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho

X

de cada docente e n- de disciplinas
a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

adequadas

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área fisica, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n" de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

INSATISFATÓRIO

NAó INFORMA

X

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

X
X

• ■

X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X

CONCEITO

A

bO

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES, ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS (PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

X

X
X

X

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO
A

bH

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios
B- pelo menos seis itens são satisfatórios

,v

C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. nào será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomerldada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO!*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

C

2

2

4

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO.
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

D

0

1

0

C

2

2

■ 4

B

3

2

6

20

14

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4-, SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAÚDE UTILIZADOS
PRATICAS

(ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1-BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

ÁREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A. CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

í

I) NÀO ATENDE ÀS DETERMINAÇÕES DA PORTARIA MEC 1721/94

(A proposta apresentada tem como referência o Parecer CFE 163/72 e a Resolução 04/72revogados);
II) NÃO ATENDE A PORTARIA MEC 181/96:

• o "currículo pleno" se resume a uma listagem de matérias / disciplinas sem definição de carga
horária, sem distribuição em semestre/ano;

, a "bibliografia básica" apresentada ficou reduzida a uma listagem de títulos. .

. corpo docente - uma listagem de nomes / titulação sem quaisquer outra informação.

III) Propõe oferecer o curso no turno noturno com turmas de 50 al./teoria e 30 al/prática
seguramente inviável do ponto de vista didático, pedagógico e ético.

íri
Prof^. Maria Ai^liadora'C. Christófaro

Prof^ Maria da
Glória Lima
Ia Gló

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

P(^< ®ia
Membro

Prof^. Regina Maria dos Sant(
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.^ 181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.-:

23018.006861/96-97

Mantenedora:
Mantida:
Endereço:

Sociedade Presbiteriana de Educação e Pesquisa
Faculdades de Ciências da Saúde de Caratinga
Rua João Pinheiro, 168 - Caratinga -MG

Município/estado:

Caratinga - MG

Assunto:

Criação do Curso de Enfermagem

Número de vagas:

100(cem)

PARECERN.®:

/ses^

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.a 181/96 DE 23/02/96 ART.

(ITENS I E IV) E ART 4'=/P0RTARIA MEC

N.= 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

B|

I

C|

I

d\~~x

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

parcialmente a criação do curso;
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas
b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática

X
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas
e- turno de funcionamento(*) 1 turma noturna

X
X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO
A

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

FATÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

X

Serviços de Saúde com internação descrevendo os
serviços e unidades de atendimento correspondente
às ementas e objetivos do elenco de disciplinas do
currículo, conforme determinações da Portaria MEC
n» 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM internação descrevendo serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas
e objetivos do elenco de disciplinas do currículo,
conforme determinações Portaria MEC n.- 1721/94.
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X

CONCEITO

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

2

14,3

9

643

Mestrado

3

21,4

Doutorado

0

-

NAQ INFORMA

14
100,0
(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Total

Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

CD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95
IQCD de 1,40
IQCD inferior
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X

c

D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= %40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de

X

trabalho de cada docente e

n.'' de disciplinas a ser
ministrada.

b) Relação entre disciplinas

X

do currículo e formação/

titulação do respectivo
docente

CONCEITO
A
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B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compativeis e
adequadas
apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área fisica, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

INSATISFATÓRIO

X

b- Adequação da proposta de acervo ao n.- de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais
dissertações;

específicos, anais, coletâneas, teses

X

e

X

d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)

NAO INFORMA

X
X

X

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso ã

X

redes (ou previsão)

X

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

INSATISFATÓRIO

X

X

X
X

X
X

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a!

bc:

CRITÉRIO DE avaliação
A- todos ós itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

D

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo tumo de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espirito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDOí*)
1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

D

0

PONDERADO

2 .

0

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2 ■

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

B

3

2

6

C

2

1

2

D

0

2

0

D

0

2

0

20

14

2.4- SERVIÇOS DE

SAÚDE UTILIZADOS

PARA AULAS PRATICAS (ENSINO
CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE
(7)
3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1-BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B=MFde 2,5 a 3,4;
C=MFde 1,5 a 2,4;
D=MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE ENF NÀO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos

1-0 Projeto pedagógico está baseado na Resolução CFE 4/72, revogada pela Portaria MEC
1721/94, não atendendo assim aos mínimos de conteúdos e carga horária.

2 - Não atende ao estabelecido na Portaria MEC181/96 quanto à apresentação de dados que
caracterizam a necessidade social do curso em relação a mercado de trabalho, n.- de curso,

relação candidato vaga, matrículas e formandos nos cursos de enfermagem (Art.3-, inciso I).

3- Apresenta projeto pedagógico, proposta de laboratórios e biblioteca com baixa adequação às
demandas do ensino superior e do atual estágio de desenvolvimento tecnológico (Art. 3.- e 4° da
Portaria 181/96).

4- Propõe oferecimento do curso com uma turma no período diurno, e outra turma no período
noturno, esta última incompatível com as exigências didático-pedagógicqs do ensino da
enfermagem.

Prof®. Maria AuxiltJlaora C.^AHhristófaro

Prof^. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

iaden^^^^raújí
Membro

ProF. Re*gina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.® 181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.-:

23000.008003/96-21

Mantenedora:

Faculdades Unidas do norte de Minas

Endereço:

Rua Januária, 458 - Montes Claros - MG

Mantida:

Instituto de Ciências da Saúde

Município:

Montes Claros - MG

Assunto:

Criação de curso de Enfermagem

Número de vagas: 80 (oitenta)

PARECER N.'; 3.3 2f/g

3)eP£s/ses^

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.® 181/96 DE 23/02/96 ART. 3^= (ITENS I E IV) E ART 42/PORTARIA MEC
N." 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A| X I

B|

I

C[

I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

CD-

adequação em todas as disciplinas do curriculo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
X
disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga
X
horária por semestre/ano e por área temática.
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
e- tumo de funcionamento(*)
X
(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

X

X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clinico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFA

SATISFATÓRIO

TÓRIO

INSATIS

FATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os
serviços e unidades de atendimento correspondente às
ementas e objetivos do elenco de disciplinas do
currículo, conforme determinações da Portaria MEC n.-

X

1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM internação descrevendo serviços e unidades
de atendimento correspondente ãs ementas e objetivos
do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações Portaria MEC n.® 1721/94.
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X

CONCEITO

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

NAO INFORMA

Graduação
Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X

X

Total

(*) Valor atribuído; Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

A-

IQCD >2,95

BCD-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

X

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABCD-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59
lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de

X

trabalho de cada docente e n.^ de

disciplinas a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

B-

CD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas
apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n.- de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

X

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
X

• ■■

X

redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X

CONCEITO

Al

bO

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo
capacidade, equipamentos);

INSATISFATÓRIO

X

mínimo(área

c- laboratório específico da enfermagem (área

X

capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X
X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

de aula, laboratórios, entre outras).
CONCEITO

Al

bCU

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios

"*

D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)

4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do pais;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C,EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO!*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

Ã

5

2

10

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRÃBÃLHO

D

0

2

0

3.3- ÃDEQUÃÇÃO ENTRE Ã FORMÃÇÃO,
TITULÃÇÃO, REGIME DE TRÃBÃLHO E

D

0

2

0

C

2

1

2

4.1- BIBLIOTECÃ

C

2

2

4

4.2- EDIFICÃÇÔES, ÃREÃ
FÍSICÃ,
EQUIPÃMENTOS E LÃBORÃTÓRIOS

B

3

2

6

20

.22

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAUDE UTILIZADOS
PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINÃS

3.4-

PLÃNO

DE

QUÃLIFICÃÇÃO

E

CÃRREIRÃ DOCENTE

4- ESTRUTURÃ DE ÃPOIO

(4)

TOTÃL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes
principais motivos:

I) A proposta do Curso está baseada no Parecer CFE n.- 163/72 e Res. CFE n.- 04/72 que foi revogada
em 15/12/94 pela Port. MEC n.- 1721/94 que define os mínimos do conteúdo e duração dos cursos
de graduação em enfermagem;
II) Em relação à Port. MEC 181/96:

a)o projeto pedagógico se fundamenta em uma concepção de formação/curso e perfil profissional com
baixa aderência^a realidade brasileira e ao estágio de desenvolvimento profissional;
b)o acervo bibliográfico proposto a ser adquirido é basicamente da área de psicologia e os laboratórios

específicos previstos são compatíveis com o curso de odontologia^
c) não apresenta nominata de corpo docente (Art.3-);
d)não apresenta dimensão de turmas (Art.3-).

fnllm

Prof^. Maria Ai^naoóra Q. Christófaro

Prof^. Mana dá'Gloria Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

ProF. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Membro

ProF. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997

ENF8003

10

}

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

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.^ 181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÃGRAFO ÚNICO)
I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.®:

23000.007215/96-63

Mantenedora:

MEC

Endereço:
Mantida:

Esplanada dos Ministérios - Brasília - DF
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro

Município:

Uberaba - MG

Assunto:

Criação da Habilitação "Licenciatura" no Curso de Graduação Enfermagem,
em Funcionamento (reconhecido em 11/6/92 Port. Ministerial 893/92)

N.® de vagas:

Não explicita

PARECER N.^:3.3^^/5?-O processo em pauta trata de solicitação da"Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro" Uberaba - MG,para oferecer a"Licenciatura em Enfermagem", como habilitação do Curso de
Graduação em Enfermagem,já em funcionamento,(reconhecido em 11/06/92- Port. Ministerial
893/92). A solicitação não foi analisada pelo seguinte e único motivo:
- a "Licenciatura em Enfermagem", como habilitação dos cursos de graduação em enfermagem
foi revogada pela Portaria MEC 1721/94.

i^Ccuj^cx
Prof^. Maria Auxiliadora

Christòfaro

Prof^. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997

Ptòf^,

íajiyJenny

Araújc

Membro

Prof®. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
i

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC

181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n^:

23018.006836/96-40

Mantenedora:
Endereço:

Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada
Praça Presidente Antonio Carlos, 08/CEP.: 36200-000 - Barbacena (MG)

Mantida:

Faculdade de Medicina de Barbacena

Município:
Assunto:
N.- de vagas:

Barbacena - MG
Criação de Curso de Graduação em Enfermagem
64 (sessenta e quatro)

PARECER N.2: 3.32^/97-. 3ePes
II- INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.^ 181/96 DE 23/02/96 ART. 3° (ITENS I E IV) E ART 4"/P0RTARIA
MEC N.a 1721/94 de 15/12/94)
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

bQ

C|

I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam

B-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam

plenamente a criação do curso;
a criação do curso;

C-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
A

X

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um
grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

X

c

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

ENF6836

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de,,

X

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
e- turno de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majorítariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

Al

bQ

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM

SATIS

X

Serviços de Saúde com internação descrevendo os

serviços e unidades de atendimento correspondente às
ementas e objetivos do elenco de disciplinas do
currículo, conforme determinações da Portaria MEC n1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM internação descrevendo serviços e unidades

de atendimento correspondente às ementas e objetivos
do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações Portaria MEC n- 1721/94.
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INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

X

NAO
INFORMA

CONCEITO

bO

A

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

Graduação
Especialização

% do TOTAL

2

6

28

77

Mestrado

4

11

Doutorado

2

6

36

100

Total

NAO INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BCD-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94
IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAQ INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEhlANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do coqjo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2 + % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BC-

lARTde l,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NÃO
INFORMA

a)Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n° de disciplinas

X

a ser ministrada.

b)Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do

X

respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

X

c

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

adequadas

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edifícações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

X
X

X
X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

J- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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NAO INFORMA

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia(ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

INSATISFATÓRIO

CONCEITO

aI

bO

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios

C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas(área, capacidade/n° alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mímmo(área

X

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

capacidade, equipamentos);

c- laboratório específico da enfermagem (área

X

capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X
X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a[

bO

C| X I

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

m- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minás Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceitoglobal C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que

obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO!*)
1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

■

B

3

2

B

3

2

6

6

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

B

3

2

6 .

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

C

2

2

4

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

B

3

1

3

4.1-BIBLIOTECA

C

2

2

4

4.2- EDIFICAÇÕES, ÁREA FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

C

2

2

4

20

39

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C=MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

X

D

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÀO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

A) Não atende a Portaria MEC 1721/94; Art. 3° - no que concerne a distribuição do percentual de
carga horária da área de Fundamentos de Enfermagem e

Artigo 5° - que determina o prazo

máximo de integralização curricular em "12 semestres" letivos.
•não especifica o horário de funcionamento do curso.

B) Quanto ã Portaria MEC 181/96:

• não menciona docente enfermeiro para as disciplinas específicas;
1 não apresenta todos os dados referentes ao Corpo Docente;

• não apresenta o dimensionamento das turmas teóricas e práticas, impossibilitando a

avaliação da adequação do número de alunos p/docente em atividades práticas.

C) Não apresenta todos os elementos do Currículo Pleno, inclusive discriminação de carga horária
Teórico e Prática das disciplinas.

íY]lfüíuc^.rProf®. Maria Aux^íadora Q Christófaro

Prof^. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya-S. Reibnitz

% J^ny^i^t^ÇCraúJc

Pr&F. Maria J^ny ô. 'A.raujo
Membro

ProF. Regina Maria dos
Santos

Membro

Consultora "Ad Hoc'

Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM (CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N® 181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n-:

23026.001562/96-50

Mantenedora:
Endereço:

Junta de Educação da Convenção Batista Carioca
Rua José Higino, 416 Tijuca; CEP: 20520-200 Rio de Janeiro (RJ)

Mantida:

Faculdades Batista Carioca

Município:
Assunto:
N® de vagas:

Rio de Janeiro (RJ)
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem
180= (cento e oitenta)

PARECER N^: 33

+.X)epes/

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.= 181/96 DE 23/02/96 ART.

(ITENS I E IV) E ART 42/PORTARIA MEC

N.° 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

B|

I

cfir]

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B-. a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não
justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram

B-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

relacionados.

relacionados.

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.
D-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[te6rica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo

D-

não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clinico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
e- tumo de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"
D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM

Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n'' 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM intemação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n^ 1721/94.
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X

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÁO/TITULAÇAO

QUANTIDADE

% do TOTAL

NAO INFORMA

Graduação
Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X

X

Total

(*) Valor atribuído; Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Gradiiadr^s X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

X

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

40 H/SEMANAIS

NAQ INFORMA
X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= % 40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho

X

de cada docente e n- de disciplinas
a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
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X

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
B-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;

C-

o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

A-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

apresenta piano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

adequadas
C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n® de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
intemacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO|
NAO INFORMA
X

X

X

dissertações;
d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

X

X
X

X

X
X

1- horário de funcionamento
X
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CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios

D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

a- saias de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

NAO INFORMA

X
X

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X

X
X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;
h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO
A

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
***

A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.

Enf1562

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento
previsto seja integrai ou majoritariamente NOTURNO

3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer
um dos seguintes aspectos; estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser.recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em

enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espirito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação dè cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO

ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

C

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO

3

VALOR

PONDERADO

2

6

■

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

2.4- SERVIÇOS DE SAUDE UTILIZADOS
PARA AULAS PRATICAS (ENSINO

D

0

0

CLÍNICO E ESTAGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

2

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇAO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

0
2

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FlSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

0
2

TOTAL

20

6

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE- ENF NÃO RECOMENDA

a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes

principais motivos:

A) Não atende as determinações da Portaria do MEC 1721/94:

* O projeto pedagógico foi fundamentado no Parecer CFE 163/ 72 E Resolução 04/72,
revogados pela Portaria MEC1721/94:
B) Quanto à Portaria MEC 181/96:

* Não apresenta informações que permitam uma análise substancial para justificativa da
necessidade Social do curso pretendido(Art. 3°, item I);

* Não apresenta elementos essenciais para análise do curso pretendido Art. 3-, item IV alíneas
'a", "b","c," d","e", "f","g","h", "i", e "j".

Prof^. Maria Ajlixiliadoil

iristófaro

Prof^. Maria da'Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof®. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Membro

Prol®. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997

Enfl562
10

iMIÍWSTÉRIODAiEDlJGAÇÃOErDOrDESEORTO;
SEGiffiTARIAiDE?EmJCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POEÍTIGAS DE ENSINO SUPERIOR

GOORDENAÇÃO DAS GOMISSÕES DE ESPEGIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.® 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAFO ÚNICO)
I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.®:

23000.007539/96-65

Mantenedora:

Organização Bebedourense de Educação e Cultura

Mantida:

Faculdade de Bebedouro

Endereço:

Rua Rubião júnior,1500- Bebedouro - SP

Município:

Bebedouro-r SP

Assunto

Criação de curso de Enfermagem

Número de vagas: 100(cem)

PARECERN.^:33ao/g-:?-.
.II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO

(SEGUNDO PORTARIA MEC N.® 181/96 DE 23/02/96 ART. 3° (ITENS I E IV) E ART 4®/P0RTARIA MEC
N.'1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

B| I

cnri

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2.- CURSO.(projeto:pedagógico) ■
2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grauótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).
CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

23?ES3ERmXIRm<i:íJRRIGSDEAai;

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a--Adequação entre concepção-do curso e elenco de;

X

disciplinas;
X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clinico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas
X

e- turno de funcionamento(*)

CONCEITO

a|

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c"e"e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os
serviços e unidades de atendimento correspondente
às ementas e objetivos do elenco de disciplinas do

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

FATÒRIO

FATÒRIO

INFORMA

X

currículo, conforme determinações da Portaria MEC
n.2 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM internação descrevendo serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas

e objetivos do elenco de disciplinas do currículo,
conforme determinações Portaria MEC n.® 1721/94.
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X

CONCEITO

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO(*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

1

11,1

0

-

Mestrado

3

Doutorado

5

Total

9

NÃO INFORMA

33,3
55,6
100,0

Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

X

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 i regime;de'tr;abm.ho (*)
QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NÀO INFORMA
X

40 H/SEMANAIS
20 H/SEMANAIS

X
X

HORISTA

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= 4^^ 40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X l
100

CONCEITO
D

C

B

A

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NÃO
INFORMA

a) Relação entre regime de
trabalho de cada docente e

X

n"de disciplinas a ser
ministrada.

b) Relação entre disciplinas

X

do currículo e formação /

titulação do respectivo
docente

CONCEITO
A
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B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

D

B

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)
4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO|
NAO INFORMA

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

X

b- Adequação da proposta de acervo ao n.'' de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

X

dissertações;
d- Videoteca;
X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
X

individual e trabalho de grupo;

X

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X

X
X
X
X

CONCEITO

a|

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens sào satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

INSATISFATÓRIO

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório especifico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

X

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;

X

X

f- equipamentos audiovisuais;
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;

X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

aI

bO

C

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NÁO INFORMA

X

D

Illr RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.

Enf7539

QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO
VALOR

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

PONDERADO

C

02

2

04

B

03

2

06

D

0

2

0

D

0

1

D

0

2

0

A

05

2

10

D

0

2

0

B

03

2

06

C

02

1

02

D

0

2

0

C

02

2

04

20

32

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

■

0

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE
(7)
3.1- formação,TITULAÇÃO
3.2- REGIME DE TRABALHO

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4

Enf7539

C

X

D

v:D- pam:ger?conclusi¥o:

A CEE -ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes
principais motivos;

1) A proposta não atende à Portaria MEC 1721/94 quanto à (o):
a) explicitação da carga teórico- prática das disciplinas(Art.3°, parágrafos 3- e 4°);
b) atendimento do percentual de carga horária por área, conforme indicado no Art. 3^, parágrafos 1-,
2^ 3^ e 4^;

c) atendimento das características do estágio curricular supervisionado (Art.4-).

2) A proposta não atende parte dos indicadores de qualidade estabelecidos na Portaria MEC 181/96,
a saber:

a) projeto pedagógico com inadequações relacionadas à conteúdos de disciplinas (repetição e
fragmentação incompatíveis com a natureza e carga horária das mesmas; não explicitação do
dimensionamento das turmas teóricas e práticas,( Art. 4- alínea "a"e Art. 3-, item IV alínea "f")

b) projetos de biblioteca e de laboratório específico insatisfatórios( Art. 4- ,alíneas: "d "e "c

Art.

32, item IV, alíneas "g "e "i ");

3) não atende o grau de exigência definido para a Região Sudeste (no mínimo conceito global "B"). A

região sudeste concentra a maior quantidade de cursos de graduação em enfermagem do País ( 51
cursos), sendo que destes 58,8% (30) estão no estado de São Paulo. Nas proximidades da Região Geo Educacional de Bebedouro ( para onde se propõe a criação do curso) existem 3 (três) cursos de

graduação ( USP -Ribeirão Preto; São José do Rio Preto; São Carlos) sendo que na USP- RP são
também oferecidos cursos de mestrado (3) e doutorado (2). Para a CEE-ENF não se justifica criar mais
um curso no Estado de São Paulo cujo padrão mínimo de qualidade da proposta pedagógica está abaixo
de "B".

Prof^. Maria AuxiliSdorap. Christófaro

Prof^. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva
Membro

Prof^. Kenya S. Reibnitz
Consultora "Ad Hoc"

nny

Membro

Prof^. Regina Maria dos Sant
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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llwilMINISIÍÉRIOíDA educação:E:D05DESEORTO;
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIORA
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.° 181/96 de 23/02/96, ART.4''/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.":

23001.001462/93-85

Mantenedora:

Instituto Maria Imaculada

Endereço:

Rua Consiglia Stella Carrozzo,22 CEP:12900-000 - Bragança Paulista -SP

Mantida:

Faculdades Integradas Maria Imaculada
Itapira - SP

Município:

Criação do Curso de Graduação em Enfermagem
120(cento e vinte)

Assunto:

N.° de vagas:

PARECERN.":3.331/9 7 II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS I E IV) E ART 47P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A

bO

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

BCD-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
2 - CURSO (projeto pedagógico)
Enfl462

1

2 r ClJRSOÍ(projeto;p^agógico);

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidadesocial, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável áe correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

Enfl462

X

2.3-ESTRUTURA GUSMGUmRí

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

X

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.

X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.

X

e- turno de funcionamento(*)

CONCEITO

Al

D

bO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

SATIS

FATÓRIO FATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n.'' 1721/94.

MEC n.a 1721/94.

Enfl462-

NAO
INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria

INSATIS

X

GONGEITO^

aI

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória •
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dòis itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇAO/TITULAÇAO

QUANTIDADE

% do TOTAL

NAO INFORMA

Graduação

X

Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X
Total

-

-

-

Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD > 2,95

BC-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

Enfl462-

D

X

3.2:^ JREÍHMESDE^TR^ABHG^*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO
40 H/SEMANAIS

% DO TOTAL

NAO INFORMA
X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= %40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

■ NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
X

de cada docente e n.- de disciplinas
a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do

■

respectivo docente.

CONCEITO
A

Enfl462-

B

C

D

X

X

CMTÉRIOSSDEyAVALIAÇÂO
ABC-

os dois itens sào satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens sâo insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA
X

bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

b- Adequação da proposta de acervo ao n.- de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

X

redes (ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X

Enfl462::

X

CONGEITO"

aI

D

bO

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS (PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

a- salas de aulas (área^ capacidade/n.^ alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

X

equipamentos e material de consumo;
X

b- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

Al

bQ

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.

Enfl462..

D

X

IH£ RESUtTADODAíAVAIilAÇÀÕ!

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.^ 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo tumo de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Regiào.íSul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B,EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C,EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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Bi

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

1-NECESSIDADESOCIAL

(2)

VALOR

PESO

ATRIBUÍDOÍ*)

PONDERADO

C

2

2-

4 -

D

0

2

0

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÁO ENTRE A FORMAÇÁO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20

4

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE
(7)
3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO' E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D:=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4

Enfl462

C

D

X

.

D;í*MãSGÈRSG0NGEIJSIVOA

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos

seguintes principais motivos:

I) NÃO ATENDE as determinações da PORT.MEC n.- 1721/94 ( dispõe sobre os mínimos de

duração e conteúdos dos cursos de graduação em enfermagem) Prevê, inclusive," habilitações", como
definidas na Res.04//72 do CFE (revogada).

II) Propõe o oferecimento de todo o curso em turno NOTURNO( de 2- a 6- feiras aulas de 17:00 ás
23:00 horas e sábados de 8:00 às 12:00 h) o que é inviável e incompatível com as características do

processo de formação do enfermeiro.

III) NÃO ATENDE as determinações da PORT.MEC n.-181/96 (Art. 3- itens I e IV e Art. 4-)
- não apresenta a proposta de Currículo Pleno (ementário de disciplinas, bibliografia básica,
entre outros) .

- perfil profissional flagrantemente defasado;
- não apresenta nominata de corpo docente;
- não indica a relação prof./disciplinas.

Prof^. Maria Auxiliadora^. Christòfaro

Prof^. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Pri

ciá^JffinhyS. Araújí
Membro

Prof®. Regina Maria dos Sant<
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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MmiSTÉRI0LK^EDlIGÂÇÀ(KEa>0^DESPDRÍTOSEGRETíWtl^DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR^

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.= 181/96 de 23/02/96, ART.4S/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.®:

23000.006725/96-12

Mantenedora:

Academia Diadema de Educação e Cultura

Endereço:

Av. Dona Ruyce Ferraz Aivim,1415 - CEP:09961-540

Mantida:

Faculdades Associadas Diadema Brasil

Município:
Assunto:

Diadema - SP
Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

N.® de vagas:

160 (cento e sessenta)

PARECERN.2:

^epGsjs&S^

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.'^ 181/96 DE 23/02/96 ART. d""(ITENS I E IV) E ART 4a/P0RTARIA MEC
N.'' 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

b|

I

cnn

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
D-

parcialmente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

Enf6725

2? GIIRSOí'(projetòpedãgógico):

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de.correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
A

C

B

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades,- objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau

razoáveU de- correspondência e pertinência com os pontos com os quais rioram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do curriculo
adequação na maioria das disciplinas do.curriculo

CD-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

Enf6725i

2:3iESTRÜTURAGURRIGIJUARí

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.

X

e- tumo de funcionamento(*)

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "o" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n.° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n.2 1721/94.

Enf6725

X

GQNGErEOi

a|

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇAO/TITULAÇAO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

1

10%

3

30%

Mestrado

6

60%

Doutorado

-

-

100%

10

Total

NAO INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 4- % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

c

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BC-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

Enf6725

D

3.2> REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NÃO INFORMA
X

40 H/SEMANAIS
20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

D

C

B

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/nào informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
X

de cada docente e n- de disciplinas
a ser ministrada.
X

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A
Enf6725

B

X

c

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-.

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

c

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)
4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO|
NAO INFORMA

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

X

b- Adequação da proposta de acervo ao n." de alunos (1

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X

X
X

redes (ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X

Enf6725

CONCEITO

a|

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

X

a- salas de aulas (área, capacidade/n.® alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

NÁO INFORMA

X

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;

X

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;
X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

Al

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.

Enf6725

D

X

Illi RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS
1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integrai ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região

Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espirito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste; poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)

PONDERADO

C

2

2

4

C

2

2

4

B

3

2

6

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

B

3

2

6

B

3

1

3

D

0

2

0

D

0

2

0

20

29

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2. ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4

Enf6725

C

D

X

Drí»}mECJERãGX>NGnUSiyClC^

A&CEErENF NÃO: RECOMENDA

a.autorização do projèto dá.criação;do curso pelos

seguintes-principais motivos:
Em relação à Portaria MEC 1721/94:

• Não atende ao que preconiza o Artigos 1- e 3- da Portaria, no que diz- respeito à carga horária
mínima do curso (3.500 horas) e ao percentual de carga horária mínima prevista para a área Bases

Biológicas e Sociais da Enfermagem , além de não incluir a disciplina correspondente à matéria de
Patologia.

Km relação à Portaria MEC 181/96:

• a ausência de informação de vários itens necessários à análise-de qualidade do projeto impediu a

avaliação dos indicadores constantes do Art. 4^ (alíneas "a", "c", "d"; "e"). Ainda,ressalta-se que a
proposta de curso integral ou majoritarlamente notumo é inviável para a formação mínima
necessária em enfermagem, tendo em vista que significativas atividades do exercício profissional
ocorrem durante o dia.

lUilCL^
Ml
^uiriliadora C.
Prof^. Maria Amriliadora
C. Chi
Christófaro

Prof^. Maria da ólôria Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

PçÔKTí^a'JenhjTSf Araúi
Membro

Prof^. Regina Maria dos Sant
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO:D^;EIÍüGA^Ã:ÒiEiD02I)ESEOKrOS
SEeRETARIA^DE-EDÜGAÇÃO SUPERIORDEPARTAMENTO DEíPOLriICAS DE ENSINO SUPERIOR?

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N" 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)
I-IDENTIFICAÇÃO
Processo n°:

23033.011699/96-77

Mantenedora:

Associação de Ensino Superior de Franco da Rocha

Endereço:

Rua Diadema n.° 159, Lago Azul Alto-Franco da Rocha

Mantida:

Faculdades Integradas Franco da Rocha - SP

Município:

Franco da Rocha - SP

Assunto:

Criação de Curso de Enfermagem

N.° de vagas:

120(cento e vinte)

parecern.'':3.533/97'- 3>eP6s
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO

(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

a|

I

b|

I

clxl

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

ENF1699

2- CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO

(relação entre finalirfaHfis objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
de-correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e'um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

ENF1699

X

2:3- ESTRUTURA CURRICULAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

X

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciolinas.
X

b- dimensionamento e - compatibilidade da carga
horária oor semestre/ano e por área temática-

X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
•

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.

e- turno de flmcionamento(*)

X

-

(*)curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "o" e "e", mais pelo menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS(ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a)Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO

INFORMA

X

de Saúde com internação descrevendo os serviços e imidades
de atendimento correspondente às ementas e objetivos do
elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações
da Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n° 1721/94.

ENF1699

X

CONGEITO^

bO

AÍ

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta;os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO(*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

NAQ INFORMA

Graduação

X

Esoecializacão

X

Mestrado

X

Doutorado

X

Total

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =I ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2 +% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO
AB-

CD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a
IQCD de 1,40 a
IQCD inferior a

ENF1699/

C

D

X

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO
40 H/SEMANAIS

% DO TOTAL

NAQ INFORMA
X
X

20H/SEMANAIS

- X

HORISTA.

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos;-horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lARTde l,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NÃO
INFORMA

a)Relação entre regime de trabalho

X

de cada docente e n° de disciplinas
a ser ministrada.

b)Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A

ENF1699-

B

C

D

X

-S
tSS

I
»■

f

f&

■Àt

CRITÉRIOS DE:AVALIAÇÃO"

t

I
É

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;-

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

'í
:*

3.4 - PLANO DE QUALIFIGAÇÂO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis^ e

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

adequadas

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edifícações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO; INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo á

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

X

bibliografia indicada para as disciplinas do Curriculo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
X

d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;
X

f- Existência de reprografía (ou previsão)

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso á

X
X

redes (ou previsão)

i- Corpo técnico especifíco incluindo bibliotecária;

X
X

j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento

ENF1699

X

CONCEITO

a[

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas ("área, capacidade/n° alunos)

b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

NAO INFORMA

X

X

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
X

c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

eauipamentos e material de consumo;
X

h- plano de expansão das instalações fisicas (salas de
aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a[

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.

ENF1699
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nPRESBiyrADOíDi^A^MIAÇÁO^;

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul:-poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.

ENF1699-

BS^QPA3)ROíDEMONS3milS^OEDA^yALIÀ<^
ITENS CONSIDERADOS

CONCEITO

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDOí*)

PONDERADO

C

2

2

4

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

2

0

D

0

1

0

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS

D

0

1-NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

PARA

0

AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
2

SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

D

0

2 •

0

3 2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,

D

0

TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

0
2

DISCIPLINAS
C

2

1

2

4.1-BIBLIOTECA

D

0

2

0

4.2- EDIFICAÇÕES, ÁREA FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

0

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO . E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)
0

2

TOTAL

20

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C=MFde 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4

ENF1699
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DTr-Pí^RECER CONCLUSIVO,sobre os seguintes:"processos

I. Prceesso n.- 23000.007604/96-25 (Itaquaquecetuba/SP)
II.Processo n.- 23033.011672/96-83 (Limeira/SP)
III. Processo n.- 23033.011699/96-77 (Franco da Rocha/SP)

A CEE NÀO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

A. NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DA PORTARIA MEC 1721/94:

• não prevêem as disciplinas Biofísica e Saúde Coletiva (Art. 3-, parag. 1-, alínea "a" e parag. 3respectivamente);

• propõem a disciplina "Estágio Curricular Supervisionado" restrita a Hospitais (Art. 4-).
B. NÃO ATENDIMENTO ÃS DETERMINAÇÕES DA PORTARIA MEC 181/96:
• ementas de disciplinas sumárias com graves erros/equívocos, inviabilizando a avaliação dos
conteúdos/curso, como prevê o Art. 4- da Portaria;

• não.apresentam bibliografia básica por disciplina (apenas uma listagem de livros em Inglês)
• informações insuficientes sobre corpo docente (nomes e titulação/l- ano); biblioteca; instalações
físicas; laboratório específico (apresentam informações sobre laboratório de Fisioterapia);
• nece.ssidade social dos cursos: questionável nas regiões (Geo-Educacional 30/Geo-Educacional

24) onde já existe expressivo número de.cursos (12 na RMSP); a relação candidato/vaga no
vestibular varia entre 3 e 5 cand./vaga e a taxa de diplomação está entre 49% - 53%,em média.

C. OBSERVAÇÃO; os três processos são idênticos nos seguintes aspectos: concepção;
finalidades; objetivos do curso pretendidos; perfil profissional; bibliografia (listagem de livros em
inglês); projeto de "Regimento". Chama atenção erros, equívocos e insuficiências do ementário das
disciplinas; no perfil profissional; na grade curricular que se repetem.

Prof^. Maria Auj^iadora C. Christófaro

ProF. Maria dá'Glória Lima

Presidente

Secretária

ProF. Maria Therezinha N. Silva

ProF. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

PíoF. Mana Jpnny S.-^raú
Membro

ProF. Regina Maria dos Sani
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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SEíGRETARIArDE EDUCAÇÃO SUPERIOR
superiora
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DEensino
ESPECIALISTAS
DF FvcTxrr»

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE EN^^S^^E-ENP,
de cürso de

(PORTARIA MEC N" mm de 23/02/9d, ART.ÂwarAgS

I-IDENTIFICAÇÃO

Processo n.":

23000.005877/96-17

eXT""
Man3'

1°°'^'í
r*?" f'

Assunto:

Criação de Curso de Enfermagem ■

Itaquaqueoen.ba
K^iquaquecetuba - SP

MiinV * / é ,1 fItaquaquecetuba
^"^®8radas
Municipio/estado;
- SP de Itaquaquecetuba

Numero de vagas: 100(cem)

PARECER N.°: 3.33^/S;^ - T)£Pe5/se^
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO rriucr*
3"(HENS IE IV)E ART 4./PORTARIA MEC
1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

c[T]

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
^

—adosjusufican.

B-

apre.e«adoajua.iflcam
C-

^
D-

ENF5877

aprese„.adosius.mcan.

2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social,:desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
otínw-de. correspondência e pertinência, com os pontos com os quais foram
relacionados;

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

adequação em todas as disciplinas do currículo

BCD-

adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

ENF5877'

X

23r^STÍUJltÍríti^GÜRRieur:ARí

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática.
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo).
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
e- turno de funcionamento(*)
(noturno)

X

CONCEITO
D

bO

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

FATÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos
COM Serviços de Saúde com internação
descrevendo os serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e

X.

objetivos do elenco de disciplinas do currículo,
conforme determinações da Portaria MEC n1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com
serviços de saúde SEM intemação descrevendo
serviços e unidades de atendimento

correspondente às ementas e objetivos do elenco
de disciplinas do currículo, conforme
determinações Portaria MEC n- 1721/94.
ENF5877

X

GONCErroí
D

A

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória-.
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO(*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

1

12.5

4

50.0

Mestrado

1

12.5

Doutorado

2

25.0

TOTAL

8

100,0

NAO INFORMA
-

Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2 +% Graduados X 1
100

CONCEITO
B

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO
AB-

CD-

IQCD
IQCD
IQCD
IQCD

ENF5877

X

c

D

3:2> REGÍMEa)EniaABM^^

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NÃO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS
HORISTA-

X
X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= %40 horas X 3 + % 20 horas X 2 + % horista X 1
100

CONCEITO
A-

D

C

B

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lARTde l,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NÃO
INFORMA
X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n° de disciplinas a
ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/titulação do
respectivo docente

CONCEITO
A

ENF5877

B

X

C

D

<3EülâK3SiDEA^LIAÇ^y
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

Dr

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresentaiplano .de qualificação e carreira docente, plenamente compatíveis e
adequadas!

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica-

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO NÃO INFORMA
X

a- Adequação e atualidade da proposta de. acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

X

exfttnplar de livro texto para cada 15 alunos);
X

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
X

d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;

X

f- Existência de reprografia(ou previsão)

g. Tatalngação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

i- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de fimcionamento

X

ENF5877

eONGEETO:

bO

A

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são,satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

X

a- salas de aulas (área, capacidade/n° alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

NÃO INFORMA

INSATISFATÓRIO

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
X

c- laboratório V específico da enfermagem (área
canacidade, equipamentos);
d- área nara administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;
^ ^

T";

~

X
X
X

• ~

j

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição oe
equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).
CONCEITO

aI

bQ

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não"
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos; estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em

enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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BI QtrÀDKOaJEMONSTRMIiyO DA-AVALIAÇÃO
CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

VALOR
PONDERADO

ATRIBUÍDOC*)
D

0

2

0

2.1 - CONCEPCAO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

"

B

3

2

6

D

0

2

0

B

3

2

6

B

3

1

3

4.1-BIBLIOTECA

D

0

2

0

4.2- EDIFICAÇÕES, ÁREA FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

0

2

0

20

15

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO
3 2- REGIME DE TRABALHO

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS; A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONT(DS

C- CONCEITO GLOBAL
A

ü

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO
A= MF maior que 3,4;
B=MF de 2,5 a 3,4;
C=MFde 1,5 a 2,4;
D=MF até 1,4
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r
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Y

•

■V

D-: PÍUIECER^CONGLUSIVO.

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos-seguintes principais
motivos:

1-0 projeto não atende à Portaria MEC 181/96:

a) não apresenta dados sobre egressos do 2- grau, matriculados e formados nos cursos de enfermagem da
Região, mercado de trabalho (Art. 3-, Item I, alínea b);
b) acervo bibliográfico e laboratório específico não são referidos (Art.3-, item IV alíneas "g" e "i").

inadequações, repetições e fragmentação de conteúdos (inclui conteúdos específicos de odontologia na
disciplina Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem), inadequação do perfil profissional às atuais
demandas da sociedade brasileira e ao desenvolvimento da enfermagem (Prevê a utilização de vacina antivariólica ,(doença erradicada há mais de 20 anos).
2 - Não atende à Portaria MEC 1721/94:

a) incluir na modalidade da formação do enfermeiro habilitações não previstas - enfermeiro obstétrico (Art.l-);
b) toma como base o parecer CFE 163/72 e Resolução CFE 4/72, já revogados pela referida portaria 1721/94;
c) não explicita a carga horária, teórica e prática, das áreas de assistência e administração de enfermagem
(Art.3-, parágrafo 3- e 4-);

d) não atende às características do Estágio Curricular Supervisionado, como define o Art. 4-;

e) não prevê conteúdo relativo à criança (apenas recém-nascido e neonato) e adolescente (Art. 3-, parágrafo
32).

3-turmas teóricas e práticas com dimensões inadequadas (100 e 50 alunos, respectivamente).

OfíSERVACÃO

A proposta de curso é semelhante à apresentada pela: Sociedade de Ensino Superior de Pernambuco
(Proc. N.2 ?^nnn nnsi 38/96-501:Instituto Santanense de Ensino Superior (Proc.N.223000.008235/9614VAssndacãn Santa Marcelina (Proc. 23000.008227/96-88): ( o ementário é idêntico, inclusive quanto aos

erros de digitação e redação, por exemplo).

Prof2. Maria Auxilia

[ora

hristofaro

Jenny

Prof2. Maria da Glória Lima

Araújo

Presidente

Secretária

Membro

Prof®. Maria Therezinha N. Silva

Prof2. Kenya S. Reibnitz

Prof2. Regina Maria dos Santo

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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]V!IMS3[ÉRI0:^DMDÜGAÇÃÒ:?E DO DESPORTOL
SECRETÂRIA-DE EDUCAÇÃO SUPERIORe
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N° 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)

I-IDENTIFICAÇÃO
Processo n°:

23000.007604/96-25

Mantenedora:

Associação Educacional da Grande São Paulo

Endereço:

Rua Itaúna 259 - São Paulo(SP)

Mantida:

Faculdades Integradas de Itaquaquecetuba

Município:
Assunto:-

N." de vagas:

Itaquaquecetuba - SP
Criação de Curso de Graduação em Enfermagem
120(cento e vinte)

PARECER N.

Depcs Ises^

n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO

(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

aI

I

b|

I

c|

I

Dfx

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

ENF7604

2- CURSO (projeto pedagógico)

2.1-CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo dQ correspondência e pertinência com os pontos com os quais foramrelacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

ENF7604

X

2.3r ESTRXJTIJRA CXIBRICUEAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas;(aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clinico 1/10; estágio
supervisionado .1/15, no máximo)

X

X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
X

e- turno de funcionamento(*)

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO
A

bC]

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a)Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO

INFORMA

X

de Saúde com internação descrevendo os serviços e unidades
de atendimento correspondente às ementas e objetivos do

elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações
da Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n° 1721/94.
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X

eONGEITO

a[

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

0

0

1

Mestrado

11

7,7
84,6
7,7
100,0

1

Doutorado

13

Total

NAO INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

c

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94

C-

IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

ENF7604-

•/ í

3^2S>REGIME;DimÇASMjaCX?(*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice.de adequação do RT do corpo docente)
(*) Valor atribuído; 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = .1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2 + % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho

X

de cada docente e n° de disciplinas
a ser ministrada.

b)Relação entre disciplinas do

X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A

ENF7604"

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

BCD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edifícações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo á

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

X

hihlinprafía indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
X

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específícos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;

X

d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;
X

f- Existência de reprografía(ou previsão)

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

X

X

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes(ou previsão)

X

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento

ENF7604

X

CONGEETO

aI

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n° alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

básica

previstas

no

currículo

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA '

X

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
X

c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO
A

bc:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

nErEESHLTADO DAíAVALI^ÇAQ

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clinico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da,
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B- QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO
CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)

PONDERADO

D

0

2

0

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

B

3

2

6

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE SAÜDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

2

3.2- REGIME DE TRABALHO

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE Ã FORMÃÇÃO,
TITULÃÇÃO, REGIME DE TRÃBÃLHO E

D

0

2

0

B

3

1

3

D

0

2

0

D

0

2

0

20

9

DISCIPLINÃS

3.4-

PLÃNO

DE

QUÃLIFICÃÇãO

E

CÃRREIRÃ DOCENTE

4- ESTRUTURÃ DE ÃPOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECÃ

4.2-

EDIFICÃÇOES,

ÃREÃ

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
ENF7604

C

D

X

D.JPARECER^ONCEUSiyOí sobreos seguintes^'processos5';
IaProcesson.»
Processo n ^ 23000.007604/96-25
(Itaquaquecetuba/SP)
23033.011672/96-83(Limeira/SP)
III.Processo n.^ 23033.011699/96-77 (Franco da Rocha/SP)

A CEE NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criaçao do curso pelos
seguintes principais motivos:

. pro^mTdlsd|.lina "Estágio Curricular Supervisionado" restrita a Hfispitãs(Art. 4=).

'flTt^de » existe expressivo"número de cursos (12 na RMSP); a relação candidato/vaga no
vestibular varia entre 3 e 5 cand./vaga e a taxa de diplomaçào esta entre 49% - 53%,em media.
r nmrrvi'^»"- "■

prn""sn« são idênticos no,s .sepuintes aspectos; concepção;

Midaderobiaivos do curso pretendidos; perfil profissional; bibliografia (listagem de livros em
inglês)- pnijeto de "Regimento". Chama atenção erros, equívocos e insuficiências do ementário
disciplinas; no perfil profissional; na grade curricular que se repetem.

ÍÍMlLU^OProF. Maria Auxiliadora C. Christófaro
Presidente

ProF. Maria Therezinha N. Silva
Membro

ProF. Maria da Glória Lima
Secretária

ProP. Kenya S. Reibnitz
Consultora "Ad Hoc"

Pi^F. MaiíaAénny^S?^A.raúj
Membro

ProF. Regina Maria dos San
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
7e^ou
ENFKS99
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SEeRETÀKÍÀ DEiEDüCAÇÃÒ SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍnCÀS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N" 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAF0 ÚNICO)
I-IDENTIFICAÇÃO
Processo n":

23033.011672/96-11

Mantenedora:

Instituto Superior de Limeira

Endereço:

Rua 7 de Setembro, 291 - Limeira - SP

Mantida:

Faculdades de Limeira

Município:

Limeira - SP

Assunto:"

Criação de Curso de Enfermagem
120(cento e vinte)

N." de vagas:

PARECER N.°: 5.53C/9?-- j)eP£s/
n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO

(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3°(ITENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

a[

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

ENF1672

2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau

ótimo de correspondência e pertinência com-^ os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

ENF1672

X

23f^STRüTUIt^ CÜRRIGUmRl

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de ■

X.

disciplinas.
X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária nor semestre/ano e por área temática

c- dimensionamento das turmas .(aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
X

e- turno de flmcionamento(*)

(*)curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

AÍ

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "o" e "e", mais pelo menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens■"c" e"e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

de Saúde com internação descrevendo os serviços e unidades
de atpndimftntfi correspondente às ementas e objetivos do

elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações
da Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas, do cmriculo, conforme determinações Portaria
MEC n° 1721/94.

ENF1672-

X

coNCErro

a[

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta.um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

Graduação
Especialização

0

0

4

Mestrado

8

33,3
66,6

Doutorado

0

0

12

100,0

Total

NÃO INFORMA

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO
AB-

CD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a
IQCD de 1,40 a
IQCD inferior a

ENF1672

X

C

D

3.2^4lE©IMEíDE|

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NÃO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído; 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA
X

a)Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n° de disciplinas
a ser ministrada.
X

b)Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A

ENF1672

B

C

D

X

CRITÉRIOS DEAYAOAíÇÃÒ
AC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edifícações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
hihlingrafifl indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

X

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
X

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais especificos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;

X

d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografía (ou previsão)

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
X

X

redes(ou previsão)
X

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

i- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X

GONGEITO

bO

aF

D

X

GRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo.menos 9 itens são satisfatórios

C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFIGAÇÕES,ÁREA FÍSIGA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas(área, capacidade/n° alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

básica

previstas

no

currículo

NÃO INFORMA

minimo(área

capacidade, equipamentos);
X

c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área nara administração e coordenação;

X
X

e- sala de professores;

f- eauioamentos audiovisuais;
^

:

X

~

~

j

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).
GONGEITO

a[

bO

GRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

líIírRESUtTÀIXO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n°,1721/94,2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de-fúncionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. RegiãoiSul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no minimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no rnínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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Bi QFA®RO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

PONDERADO

D

0

2 ■

0

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

2-

0

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

B

3

1

j

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAÚDE UTILIZADOS
PRATIÇAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISÇIPLINAS
-y

3.4-

PLANO

DE

QUALIFIÇAÇAO . E

ÇARREIRA DOÇENTE
-

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1-BIBLIOTEÇA

4.2-

EDIFIÇAÇÕES,

ÁREA

D

0

2

0

D

0

2

0

FISIGA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

20 .

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO
A= MF maior que 3,4;
B=MF de 2,5 a 3,4;
C=MFde 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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3> Su

J).PMlE€ERíCONGLUSiyOv sobre os seguintes ^ processos^;

I Processo n.^ 23000.007604/96-25 (Itaquaquecetuba/SP)
li.Processo n.^ 23033.011672/96-83 (Limeira/SP)

III. Processo n.^ 23033.011699/96-77 (Franco da Rocha/SP)

A CEE NÀO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

A NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DA PORTARIA MECl721/94:

^ não

(Art. S- parag. 1=. ahnea a e parag. 3-

. ^SmTdíciplina"Estágio Curricular Supervisionado" restrita a HfiSüitais(Art. 4").

rr-rs-i-sríf™"

r nnirTíV^rÀ^-

•—-

pmressos são idênticos nos seguintes
bibliografiaaspectos:
(listagem deconcepção;
livros em

inglês); projeto de "Regimento". Chama atenção erros, equívocos e insuficiências do ementário
disciplinas; no perfil profissional; na grade curricular que se repetem.

lílúluuik,
ProF. Maria AuíimadoraíC. Christófaro
Presidente

ProF. Maria Therezinha N. Silva
Membro

Prof^. Maria^ Glória Lima
Secretária

Prof^. Kenya S. Reibnitz
Consultora "Ad Hoc"

Jeímy^^í^raú}'

Pn

Membro

ProF. Regina Maria dos Sant
Consultora "Ad Hoc"

Brasília ,21 de fevereiro de 1997
U
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MIMS!réRIODA?EDlJeAÇÃÒ;EiDO:DESPORTO:
SECRETARIA DET;DUGAÇÀ0 SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N® 181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n®:

2300.007453/96-41

Mantenedora:

Inspetoria Imaculada Auxiliadora

Endereço:

Rua Padre João Crippa, 1959. C. Postal 113. Campo Grande(MS)

Mantida:

Município:

Faculdade Auxilium de Filosofia, Ciência e Letras
Lins (SP)

Assunto:

Criação do Curso de Graduação em Enfermagem

N- de vagas:

100(cem)

PARECERN2:v5. 33^/9
II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.'^ 181/96 DE 23/02/96 ART. S''(ITENS I E IV) E ART 4='/P0RTARIA MEC
N."^ 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

a|

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
Enf7453

2 - CURSO'(projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau

ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

Enf7453

X

2^3í^S33llJTÜRA^GtnRRIGUrAR:

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.
X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clinico 1/10; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

X

X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.

X

e- turno de funcionamento(*)

(*)curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

a[

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a)Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NÃO
INFORMA

X

de Saúde com internação descrevendo os serviços e unidades
de atendimento correspondente às ementas e objetivos do

elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações
da Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e imidades de
aff^nHimftntn coixespondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n° 1721/94.
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X

CONCEITO

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE

% do TOTAL

NÃO INFORMA

Graduação

X

Esoecializacão

X

Mestrado

X

Doutorado

X
X

Total

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

Enf7453

D

X

3;2-REmME:DE TRABALHO:(*)

REGIME DE TRABALHO

QUANTIDADE

% DO TOTAL

X

100

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS
20 H/SEMANAIS
HORISTA

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= %40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BC-

lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n- de disciplinas
a ser ministrada.

X

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
B
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C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item."b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

-

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área fisica, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO:INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO|NAO INFORMA
X

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

X

b- Adequação da proposta de acervo ao n'^ de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
X

d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização; do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X
X
X

X
X

X

CONCEITO

a|

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios especificos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

X

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
c- laboratório especifico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;

X

X
X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;

X

b- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).
CONCEITO

aI

bQ

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NAO INFORMA

X

D

X

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integrai ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clinico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul; poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C,EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá^ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.

Enf7453

BííQUADKODEMONSimUVODmAyAEIAÇÃOJ
CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

ATRIBUtDO(*)

VALOR
PONDERADO

2-,

0

0

2-

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

4.1-BIBLIOTECA

D

0

2

0

4.2- EDIFICAÇÕES, ÁREA FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

0

2

0

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

D

0

D

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

20

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C=MFde 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE- ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais:

I- A proposta do curso está elaborada conforme determinações do parecer CFE n- 163/72 e
Resolução CFE n® 4/72(revogados pela Portaria MEC n® 1721/94).
II- Não atende a Portaria MEC n-181/96:

• não apresenta dados, informações e os tópicos (ou estão insuficientes), como definidos no
Art. 3^, itens I e IV, inviabilizando a análise dos indicadores de qualidade do projeto, como

prevê o Art. 4- da "Portaria" (ex; para o corpo docente previsto não há quaisquer informações,
exceto a proposta de contratar 100% de professores como "Horista").

CK

ProF. Maria AuxiüíadoraCJòChristófaro

Prof^. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

ife^^i/ifen^^Araúj
Membro

Prof^. Regina Maria dos Sant
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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5
MINISTÉRIO DA^EDUGÂÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.® 181/96 de 23/02/96, ART.42/PARÁGRAFO ÚNICO)
I - IDENTIFICAÇÃO
Processo nJ

23000.006853/96-94

Mantenedora:

Instituto Educacional Professor Pasquale Cascino

Endereço:

Av. Jandira,455, CEP:04080-002 São PàuIo(SP)

Mantida:

Faculdade Tabajara

Município:

São Paulo - SP

Assunto:

Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

N.- de vagas:

200 (duzentas)

PARECERN.2:

II. INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.^ 181/96 DE 23/02/96 ART. 3® (ITENS I E IV) E ART 4-/P0RTARIA MEC
N.2 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO
A

bQ

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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-/

2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo áe correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

C-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

D-
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clinico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.

X

e- tumo de funcionamento(*)

CONCEITO

a!

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços

PLENAMENTE

SATIS

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

FATÓRIO

FATÓRIO

INFORMA

X

e unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n.'' 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do
elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações Portaria MEC n.'^ 1721/94.
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X

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
QUANTIDADE

FORMAÇAO/TITULAÇAO
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

% do TOTAL

0

0

01

12,5

0

0

07

87,5

08

100

NAQ INFORMA

(*) Valor atribuído; Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos: Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% noiitores X 4 4- % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

X

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NÀO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído; 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

D

C

B

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
X

de cada docente e n.- de disciplinas
a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

X

CONCEITO
A
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B

X

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequados
B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)
4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

1 NÃO INFORMA

X

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

X

b- Adequação da proposta de acervo ao n"^ de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e

X

dissertações;
X

d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X
X
X

X

X
X

CONCEITO

a|

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

X

X
X

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;
X

f- equipamentos audiovisuais;

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

Al

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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NÃO INFORMA

X

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

.

D

X

IIIí RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS
1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação.de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá,
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B-QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO
CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

PONDERADO

0

D

0

2

C

2

2

4

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

A

5

2

10

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

B

3

2

6

B

3

1

3

D

0

2

0

D

0

2

0

20

23

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2.4- SERVIÇOS DE SAÜDE UTILIZADOS
PARA

AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS
TOIAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;0==:0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
Enf6853

C

D

X

Dí PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos

seguintes principais motivos;

• A) Nào atende à Fortaria-MEC n." 1721/94 , a saber:

• - não explicita, nas disciplinas propostas, carga horária teórica e prática (Art. 3-, parág. 3- e 4-);

• - a disciplinas "estágio curricular supervisionado" não contempla as características mínimas
definidas na Portaria (Art. 4- parág. 1-, 2° e 3-);

® B) Nào atende parte das determinações da Portaria MEC 181/96, a saber:

- informações e dados insuficientes na justificativa da necessidade social (não considera a área de

abrangência) Art. 3-, item I, alíneas "a" e "b"; informações insuficientes quanto ao corpo docente
indicado (RT, por exemplo) inviabilizando avaliar, a adequação corpo docente /número de
disciplinas ministradas/dimensão das turmas.

• OBSERVAÇÃO - propõe o oferecimento do curso em turno noturno (para 1 turma) o que é
incompatível para o desenvolvimento do curso de graduação em enfermagem.

Prof^. Maria Auxiliadora C.OChristòfaro

Prof. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

pfeS/aAnT^raúj

Pi

Membro

Prof-. Regina Maria dos Sant
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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I
MINÍSTÉSIO OAjEDIJGÀÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N° 181/96 de 23/02/96, ART.4°/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n°:

23000.007445/96-13

Mantenedora:

Instituto de Ensino Superior da Liberdade

Endereço:

Rua Gaivão Bueno 290. Liberdade/CEP 01506

Mantida:

Faculdades Integradas da Liberdade

Município:
Assunto:
N." de vagas:

São Paulo - SP
Criação de Curso de Graduação em Enfermagem
100(cem)

PARECER

n.'':3.33S/9;i--

n - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO

(SEGUNDO PORTARIA MEC N.° 181/96 DE 23/02/96 ART. 3° GTENS I E IV)E ART 4°/P0RTARIA MEC
N.° 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

aI

I

b|

I

c|

I

D He

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;
B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

ENF7445

2-r GURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO

(relação entre

objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade

social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

ENF7445

X

2.3-ESTRUniKA^^eUSRIGUtAR.

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária por semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas,(aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico I/IO; estágio
supervisionado 1/15, no máximo)

X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

X

optativas.
X

e- turno de funcionamento(*)

(*)curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens■"c" e"e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clinico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços

SATIS

INSATIS

FATÓRJO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

de Saúde cora internação descrevendo os serviços e iraidades
de atendimento correspondente às ementas e objetivos do
elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações
da Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currícido, conforme determinações Portaria
MEC n° 1721/94.

E1SIF7445

X

CONCEITO

bO

a[

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO(*)
QUANTIDADE

FORMACÃO/TITULAÇÀO

% do TOTAL

NAO INFORMA

Graduação

X

Esnecializacão

X

Mestrado

X

X

Doutorado

X

Total

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização - 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

ENF7445

D

X

3,2 - REGIME DE TRABALHO(*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)
(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2 + % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA
X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n° de disciplinas
a ser ministrada.

X

b)Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A

ENF7445

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

C-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

AB-

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edifícações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO
X

bibliogr^a indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

intemacionais específícos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reorografia(ou previsão)

X

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

i- .«íi.stema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X

ENF7445

NAO INFORMA

coNGErro

aI

bO

c[

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n° alunos)

X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área
básica previstas no currículo mínimo(área

X

capacidade, equipamentos);
c- laboratório especifico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;

X

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;
X

h- plano de expansão das instalações fisicas (salas de
aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO
A

bQ

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

NÃO INFORMA

m-RESüLTAnO DA AVALIAÇAÒ:

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D era qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em

qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada.a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com BES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em

enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B,-EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo^ conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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Bi QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO
CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO(*)

PONDERADO

D

0

2

0

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2'

0

20

0

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE SAUDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

^

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS
TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;3=3 PONTOS

C=2 PONTOS: D==0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
ENF7445

c

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÀO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes
motivos:

I - Não atende as determinações da Port. MEC N.-. 1721/94 (a proposta tem como referência o Parecer
CFE 163/72 e a Res. CFE 4/72, revogados em 1994-vide pags. 176 a 178 do processo).
II - Não atende as determinações da Port. MEC N.- 181/96 (gx.: corpo docente previsto se resume em
uma lista de nomes sem quaisquer outras informações).

III - a "Interessada", afirma que: "não há interesse na abertura de mais um curso de enfermagem" (pág.
182 do processo) objetivando justificar sua proposta de curso para formar um enfermeiro com atuação
em Geriatria e "enfermagem odontológica". Fundamentada neste pressuposto, equivocado, são

indicadas "ações" que conformam o perfil do profissional a ser formado (pág. 183 do processo) que,

seguramente, guardam correspondência com o "perfil" do TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL (THD)
ou do AUXILIAR de CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (ACD), cujas habilitações têm
regulamentação específica (habilitação do nível médio).

Prof^. Maria Auxiliadora(Í Christófaro

Prof^. Maria da ólória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

ariaJennyST Araúj'
Membro

Prof^. Regina Maria dos Sanh
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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mNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM (CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC

181/96 de 23/02/96, ART. 4''/PARÁGRAFO ÚNICO)

I- IDENTIFICAÇÃO
Processo n.~;

23000.008227/96-88

Mantenedora:

Associação Santa Marcelina

Endereço:

Itapicurú, 112 - Perdizes - CEP: 05006-000 - São Paulo (SP)

Mantida:

Faculdade Santa Marcelina (Campus II Perdizes, Campus II Itaquera)

Município:
Assunto:

São Paulo - SP
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem (Perdizes-CampusIe
Expansão para o Campus II- Itaquera

Número de vagas:

100 (cem)

PARECER N

II- INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N." 181/96 DE 23/02/96 ART. 3" (ITENSI E IV) E ART 4-/P0RTARIA MEC
1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

b|

I

c[Y

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
ENF8227

^

2;r CURSO (p.rojetO;pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finaliHadfis^ objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os- quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo

CD-

adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2-.3->ESTRIITÜRA=.CURRieULARí

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciolinas.
X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária nor semestre/ano e por área temática

X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

laboratório 1/20; ensino clinico l/IO; estágio
supervisionado I/I5, no máxnno)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
X

e- tumo de funcionamento(*)

(*)curso cujo tumo de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

a1

bC]

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens
B- atendimento satisfatório dos itens "c e "e", mais pelo menos, um item.

C- atendimento satisfatório apenas dos itens■"c" e"e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços

SATIS

X

de Saúde com internação descrevendo os serviços e unidades
de atendimento conespondente às ementas e objetivos do

elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações
da Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n° 1721/94.
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INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

X

NAO

INFORMA

CONCEITO

Al

C

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços proprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
QUANTIDADE

FORMAÇAO/riTULAÇAO
Graduação

% do TOTAL

NAO INFORMA

-

Especialização

07

47,0

Mestrado

02

13,0

Doutorado

06

40,0

15

100,0

Total

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NÃO INFORMA

40 H/SEMANAIS

dados

20 H/SEMANAIS

insuficientes

HORISTA

(*) Valor atribuído; 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= %40 horas X 3 4- % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

D

C

B

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BC-

IARTdel,60a2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA
X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n.- de disciplinas
a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO

ENF8227

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

D

c

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente, compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edifícações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo á
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;
b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (1

X

INSATISFATÓRIO|
NÃO INFORMA

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
X

d- Videoteca;
X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;

X

f- Existência de reprografia (ou previsão)

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
X

redes(ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento
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X

CONCEITO

bO

aI

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVAUADOS

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

a- salas de aulas (área, capacidade/n° alunos)
X

b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

mínimo(área
.

capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área

X

canacidade, equipamentos);
X

d- área nara administração e coordenação;

X

e- sala de professores;
X

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
eauinamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).
CONCEITO
A

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

nt RESlJIiTÀI>Q:i^AyMJAÇÀQ:

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico(ensino clinico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em

enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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BÍ QUADRO DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO
VALOR

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

PONDERADO

C

02

2

.04

C

02

2

04

D

0

2

0

D

0

1

0

C

02

2

04

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

03

2

06

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO.

D

0

2

0

B

03

1

03

D

0

2

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2.4- SERVIÇOS DE SAUDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

0
0

0

D

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

2

rOTAL

21

20

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C==2 PONTOS: D:=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D- PARECER CONCLUSIVO

A CEE-ENF NÀO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes motivos:

I. O presente processo (composto de 5 volumes) contém dois projetos de Curso, assemelhados e ao
mesmo tempo, contraditórios entre si. Além deste fato observa-se semelhanças significativas entre a

proposta em tela e outros trás processos a saber: Processo n.-. 23000.008138/96-50 (Sociedade de
Ensino Superior de Pernambuco/Faculdades Integradas de Recife); Processo n.-. 23000.005877/96-17
(Sociedade de Ensino Superior de Itaquaquecetuba/Faculdades Integradas de Itaquaquecetuba de S.P.);
Processo no 23000.00823.5/96-14 (Instituto Santanense de Ensino Superior/Faculdades Integradas de

Santana). Tais semelhanças são nítidas na grade curricular e ementário (inclusive os mesmos equívocos

de digitação e redação); concepção do curso; perfil profissional, entre outros.

II. quanto as duas propostas de curso que instruem o processo em tela, constata-se que ambas deixam
de atender determinações das Portarias MEC 1721/94 e 181/96.

III. o processo contém a proposta de criação do curso (Campus I - Perdizes) e expansão para Itaquera
(Campus II).

/■

UM

Prof^. Maria Aúxiliadora'C. Christòfaro

Prof^. Maria dá Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Araúji
Membro

Prof^. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA educação:E-DOíDESPORTO'
SECRETARIA DEEDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR/-

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N® 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n-:

23033011405/96-34

Mantenedora:

Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho

Endereço:

Cesário Mota Jr. N- 112 / CEP: 012221-020/ São Paulo(SP)

Mantida:

Faculdades de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Município:

São Paulo (SP)

Assunto:-

Criaçao do Curso de Graduaçao em Enfermagem

N- de vagas:

50(cinqüenta)

PARECER

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.® 181/96 DE 23/02/96 ART. 3® (ITENS I E IV) E ART 4®/P0RTARIA MEC
N.® 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

a|

I

b| I

cfin

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2,1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e cientifico da área)
CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ABCD-

adequação em todas as disciplinas do curriculo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

X

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciplinas.

b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
X

e- turno de funcionamento(*)

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

D

bO

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n® 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente ãs ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n" 1721/94.
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X

CONCEITO
X

D

bO

. Al

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
QUANTIDADE

FORMAÇAO/riTULAÇAO

% do TOTAL

Graduação

0

Especialização

3

9

Mestrado

10

30.5

Doutorado

20

60.5

33

100

Total

NÀO INFORMA

—

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD= Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

X

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94

C-

IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NÃO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído; 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART=

40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

D

C

B

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BC-

lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

ITENS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA
X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n®^ de disciplinas
a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
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X

B

A.-

x:

D

C:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

X

B

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)
4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

X
X

b- Adequação da proposta de acervo ao n"^ de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais especificos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física pára guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso ã

X
X
X

redes (ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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INSATISFATÓRIO|
NAO INFORMA

CONCEITO

a|

b[J\

D

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

a- salas de aulas (área, capacidade/n^ alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

INSATISFATÓRIO

X

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas

X

de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a|

b[T]

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

NÁO INFORMA

III^ RESUETÀDO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo tumo de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da

região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATREBUÍDOí*)

PONDERADO

C

2

2

4

2.1 - CONCEPCAO

B

3

2.

6

2 7- ET ENCO DE DISCIPLINAS
2 3- ESTRUTURA CURRICULAR

C

2

2

4

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

A

5

2

10

3 2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

A

5

1

5

4.1-BIBLIOTECA

B

3

2

6

4.2- EDIFICAÇÕES, ÃREA FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

B

3

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULãÇÃO, regime de TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)
II

o
TI

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS;B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D

2
%

41

20
ros

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C=MFde 1,5 a 2,4;
D=MF até 1,4
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C

X

6

D

DííEAHEGESíCONGEüSIVOi

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do- projeto de criação,do curso, pelos
seguintes principais motivos:

1)Em relação à Portaria MEC 1721/94

Não atende ao que preconiza o Art. 3® em seus parágrafos 1 e 2, não atingindo o mínimo de

carga horária prevista para as áreas: Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem e-Fundamentos de
Enfermagem.

2)Em relação à Portaria MEC 181/96:

Não atende ao que prevê o Art. 4° em suas alíneas "a","c","e", por ausência de- informação ou
insuficiência de dados, o que prejudica substancialmente a análise qualitativa do projeto.

Ressalte-se que o Estado de São Paulo oferece 58,8% (30) dos cursos existentes na região
Sudeste e 27, 7%'dós èürstís dò País. A região metropolitana e a cidade de São Paulo concentram o

maior n.° de'cursos do Estado,,o qqe=possibilita a,formação^ enfermeiros nos setores público e
privado, nãò só em nível de gradúa:ção,'mas:em níveis:dé:mêMcÍo e doutorado de forma destacada em

relação aos demais Estados do País. Estes-fatos concretos, embora a entidade;requerente apresente

justificativas para a abertura do curso por diferentes razões, leva a considerar a significativa oferta de
vagasjá existentes - muitas vezes ociosas - para a graduaçao em enfermagem nesta região do Estado.
■ ■.

■

^

0-1

p il :! 1!

!

Prof. Maria Au^iadora^. Christófaro

Pròf. Maria da^Glória Lúna

Píof. Mwa Jenny S. Araújo

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora"Ad Hoc"

Prof. Regina Maria dos Sant'
Consultora"Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉBIQDA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR:

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N'-' 181/96 de 23/02/96, ART.4^/PARÁGRAFO ÚNICO)
I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n®:

23000.008235/96-14

Mantenedora:

Instituto Santanense de Ensino Superior

Endereço:

CAMPUS -1 Rua Voluntários da Pátria 257 - Bairro Santana - São Paulo (SP)

Mantida:

Faculdades Integradas Santana

Município:

São Paulo - SP

Assunto:

Criação do Curso de Graduação em Enfermagem

N.- de vagas:

100 (cem)

PARECER N.i^: 5.3

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO

N.^S?de°5/^2/9^^

^^ ^

4=^/P0RTARIA MEC

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO
A

bO

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B-

a caractenzaçao da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso:

C-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

parcialmente a criação do curso;

justificam a criaçao do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2- CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO

(relação entre finaliHarffis^ objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais, foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática], de
cada disciplina).

CONCEITO
A

B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA
X

a-- Adequação entre concepção do curso e elenco de
disciolinas.

X

b- dimensionamento e compatibilidade da carga
horária nor semestre/ano e por área temática
c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

X

laboratório 1/20; ensino clínico I/IO; estágio
sunervisionado I/I5, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
oDtativas.

X

e- turno de fimcionamentoC*)

(*)curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS(ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

a)Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM Serviços
de Saúde com internação descrevendo os serviços e unidades
de atendimento correspondente às ementas e objetivos do
elenco de disciplinas do currículo, conforme determinações

X

da Portaria MEC n° 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do cimículo, conforme determinações Portaria
MEC n° 1721/94.
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X

CONCEITO

bO

a[

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens 4e forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO(*)
FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

QUANTIDADE
0

Graduação
Esoecializacão

03

Mestrado

03

Doutorado

05

% do TOTAL

,

NÃO INFORMA

-

27,0
27,0
46,0
100,0

Total

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização - 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4 + % Mestres X 3 + % Especialistas X 2 +% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

X

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

3.2:- REGIME"DETIG^AEHOÈ(*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAQ INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= %40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

C-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

AB-

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
X

de cada docente e n° de disciplinas
a ser ministrada.

b)Relação entre disciplinas do
X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A

B

C

D

X

ENF8235

J

'á

&

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAG
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas
B-

CD-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica
apresenta apenas um deles
não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edifícações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA

X

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada nara as disciplinas do Currículo Pleno;

- X

b- Adequação da proposta de acervo ao n° de alunos (I
exemolar de livro texto para cada 15 alunos);

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e
internacionais especifícos, anais, coletâneas, teses e

X

dissertações;
X

d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo
individual e trabalho de grupo;
f- Existência de reprografía (ou previsão)
2- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

X
X
X
X

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes(ou previsão)
i- Como técnico especifico incluindo bibliotecária;

X
X

i- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X

CONiGEITO

bO'

A[

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

X

a- salas de aulas (área, capacidade/n° alunos)

b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

NÃO INFORMA

X

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
X

c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X
X
X

eauioamentos e material de consumo;

h- plano de expansão das instalações físicas (salas de

X

aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a[

Bd

CRITÉRIO DE AVALIAÇAO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

mr RESULTÀnO:DA AVAIilAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n° 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com BES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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m QPADR© DEMONSTRATIVO DAAVALIAÇÃO
CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)

PONDERADO

C

2

2

4

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

B

3

2

6

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

B

3

1

3

D

0

2

0

D

0

2

0

20

13

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AR EA

FiSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS: B=3 PONTOS; C-2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1.5 a 2,4;
D= MF até 1,4

ENF8235

C

D

X

D- PÀRECERCONGLUSIVO

A CEE-ENF NÀO RECOMENDA
seguintes principais motivos:

a autorização do projeto de criação do curso pelos

I - Não atendimento às determinações da Port. MECm.- 1721/94:

• proposta do curso com base no Parecer CFE 163/72 e Res. CFE 4/72 (revogados).
II - Informações e dados INSUFICIENTES OU AUSENTES em relação ao que está definido na
Port. MEC 181/96 (Art. 3-1 e IV) inviabilizando a análise dos indicadores de qualidade, como previsto
na referida Portaria no Art. 4-.

III - OfíSFRVACÀO: a proposta/projeto, em tela tem profunda semelhança com a proposta dos
seguintes processos:

■Snr.iedade dft Ensino Superior de Itaquaquecetuba (Processo n.- 23000.005877/96-17);
Snciedade de Ensino Superior de Pernambuco/Faculdade Integradas de Recife (Processo n°
23000.008138/96-50);

Associação Santa Marcelina (Processo n.- 23000.008227/96-88).

Prof^. Maria Auxifi^^ra^^ristófaro Prof^. Maria da^lód^ima
Presidente

Secretária

Membro

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Prof^. Regina Maria dos Santc

Membro

Consultora "Ad Hoc"

Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997

ENF8235
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H

mimstemo;d:^eiiiicaçãó:e:Do;deseortgSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE:ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.® 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.®:

23033.011056/96-97

Mantenedora:

Instituto Nacional de Ensino Superior Nações Unidas

Endereço:

Av. Nações Unidas,22.613 - Jurubatuba-São Paulo - 5 p.

Mantida:

Faculdades Nações Unidas

Município:
Assunto:

São Paulo - SP
Criação de Cursos de Graduação em Enfermagem

Número de vagas: Não explicita (8-volume do Processo - curso ENF).
PARECER

N.®: 5.5^02

7- - J)e Fés

II- INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.® 181/96 DE 23/02/96 ART. 3® (ITENS I E IV) E ART 4®/P0RTARlA MEC
N.® 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

B[

I

c|

I

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados Justificam
a criação do curso;

C-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam

D-

parcialmente a criação do curso;
a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.

Enfl056

2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm-consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

EnflOSó-

X

23-ESTRUTURAíCURRíGUt-AS?::

ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;

laboratório 1/20; ensino. clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
e- turno de funcionamento(*)

X

CONCEITO

aI

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os
serviços e unidades de atendimento correspondente às
ementas e objetivos do elenco de disciplinas do

SATIS

INSATIS-

FATÓRIO

FATÓTIO

NAO

INFORMA.

X
•

currículo, conforme determinações da Portaria MEC n."
1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM intemação descrevendo serviços e unidades
de atendimento correspondente às ementas e objetivos do
elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações Portaria MEC n." 1721/94.

Enfl056

X

GDNGEITO^
D

Ba:

x:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;
B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
QUANTIDADE

FORMAÇÁO/TITULAÇAO

% do TOTAL

NAO INFORMA

Graduação

X

Especialização

X •

Mestrado

X

Doutorado

X

Total

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

IQCD >2,95

BC-

IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

Enfl056

D

X

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

•X
X

HORISTA

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto
IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BC-

IARTdel,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS
ITENS

NAO

INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

INFORMA

a) Relação entre regime de
trabalho de cada docente e

X

n- de disciplinas a ser
ministrada.
X

b) Relação entre

disciplinas do currículo e
formação/titulação do
respectivo docente.

B

Enfl056

C

D

X

CRITÉiaOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área fisica, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

b- Adequação da proposta de acervo ao n" de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área fisica para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)

X

i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X

EnflOSó

X
X

X

CONCEITO

a|

bO

C[

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

X

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

NÁO INFORMA

X

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;

X

X

X

e- sala de professores;

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;
X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).
CONCEITO

Al

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.

Enfl056

D

X

Iin RESÜIiTADG DA AVALIAÇÃO'

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integrai ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer,

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clinico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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BI QUMJRÒ DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO
VALOR

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)

PONDERADO

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇAO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20

0

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2.4- SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS
PARA

AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FiSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;0=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
Enfl056

C

D

X

D?PMlEeEH GGNGtüSiyQ

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos

seguintes principais motivos:

O processo não atende ao que determina a Portaria MEC 181/96- Art. 3°; itens I e IV (alíneas
c;

•d;" "e

"f"; "g;" "h;""i;" e "j;").

AinHa assim a CEE-ENF, analisou a grade curricular apresentada, constatando que a mesma não

atende às determinações da Portaria MEC n.° 1721/94, em especial quanto ao percentual (15%) da
carga horária na área de administração (Art.3°, parág.4°).

Cabe destacar: a grade curricular apresentada e a listagem de livros são absolutamente idênticas

ás apresentadas no Processo n.° 23033.011066/96-41 de interesse da Faculdade de São Sebastião/SP.
Observação: ver considerações da CEE-ENF sobre os processos n"" 23033.011056/96-97 e
23033.011066/96-11 na página seguinte.

Prof. Maria .^uiífliaaóifii C. Christófaro

Prof. Maria da Glória Lima

íof.MaíiaJenn^S. Araújc

Presidente

Secretária

Membro

Prof. Maria Therezinha N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora"Ad Hoc"

Prof. Regina Maria dos Santc
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDÜCAÇÃÒ E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR:
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
CONSIDERAÇÕES DA CEE - ENF,sobre:
A)Processo n.-;

23033.011066/96-41

Mantenedora:

Instituto de Ensino Superior de São Sebastião

Endereço:

Rua Sebastião Pereira,429 - Cx. Postal 075, São Francisco
CEP: 11600-000

Mantida:

Faculdade de São Sebastião

Município:

São Sebastião - SP

Assunto:

Criação do Curso de Enfermagem

Número de vagas:

B) Processo n.-:

23033.011056/96-97

Mantenedora:

Endereço:

Instituto Nacional de Ensino Superior Nações Unidas
Rua Nações Unidas,22.613 , Jurubatuba

Mantida:

Faculdade Nações Unidas

Município:

São Paulo - SP

Assunto:

Criação do Curso de Enfermagem

Número de vagas:

A análise dos processos, supracitados, foi inviabilizada uma vez que as únicas •
informações constantes, em ambos, são:

I) grade curricular - idênticas
II) listagem de livros - idênticas

Interessante notar que no processo indicado no item "B" contém da pág. 17 (dezessete) a

pág. 34 (trinta e quatro) o currículo do curso de ARQUITETURA. Na identificação de ambos há a
informação de que"dados referentes à mantenedora encontram-se nos processos referentes aos
Cursos de Direito e de Nutrição".

i-pq/'??

O)

MINISTÉKiaDA.EDUCAÇÃO E2DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)•

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N." 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.®:

23033.011066/96-41

Mantenedora:

Endereço:

Instituto de Ensino Superior de São Sebastião
Rua Sebastião Pereira,429 Cx. Postal 075, São Francisco, CEP;11600-000

Mantida:

Faculdade de São Sebastião

Município:

São Sebastião - SP

Assunto:

Criação de Curso de Graduação em Enfermagem

Número de vagas: Não explicita (10.- volume do Processo -específico sobre o curso de
enfermagem).

PARECER N.^:i 3'

97- - I)eP €s

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC

181/96 DE 23/02/96 ART. 3^^ (ITENS I E IV) E ART 4'^/PORTARIA MEC

N.» 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

aI

bO

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;
D- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não

têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estào insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes

EnflOóó

X

23- ESTRUTURA CURRICULAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo).
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
e- turno de funcionamento(*)

X
-

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clinico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os
serviços e unidades de atendimento correspondente às
ementas e objetivos do elenco de disciplinas do
currículo, conforme determinações da Portaria MEC

PLENAMENTE

SATIS -

INSATIS

NAO

SATISFATÓRIO

FATÒRIO

FATÓRIO

INFORMA

X

n" 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de
saúde SEM internação descrevendo serviços e
unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo,
conforme determinações Portaria MEC n.'' 1721/94.
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X

CONCEITO

bO

A

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇAO/TITULAÇAO

QUANTIDADE

% do TOTAL

NAQ INFORMA

Graduação

X

Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X

Total

Graduação =1 ponto.

IQCD=% noiitores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa

Enfl066

D

X

3.2 - REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAQ INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3 + % 20 horas X2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

D

C

B

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n^ de disciplinas

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
X

currículo e formação/titulação do
respectivo docente

CONCEITO
A
Enfl066

B

C

D

X

•

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens sào satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compativeis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

CD-

apresenta apenas um deles
não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área fisica, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

b- Adequação da proposta de acervo ao n® de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

X

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)

X
X

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)
i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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X

X

CONCEITO

a|

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

X

a- saias de aulas (área, capacidade/n.® alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

NÁO INFORMA

X

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;
e- sala de professores;
f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

X

X

equipamentos e material de consumo;
X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

aI

CRITÉRIO DE avaliação
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular nãoatenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo tumo de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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b;

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO!*)

PONDERADO

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇÃO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20

0

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)
2.1 - CONCEPÇÃO
2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

2.4- SERVIÇOS DE SAUDE UTILIZADOS
PARA

AULAS PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS;D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

D^mEEGERceONGLüSiyOí

A CEE-ENF NÃO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

O processo não atende ao que determina a Portaria MEC 181/96- Art. 3°; itens I e IV (alíneas
"c;" "d;" "e"i J": "S'"

^ "j;").

Ainda assim, a CEE-ENF, analisou a grade curricular apresentada, constatando que a mesma não

atende às determinações da Portaria MEC n.° 1721/94, em especial quanto ao percentual (15%) da
carga horária na área de administração (Art.3°, parag.4°).
Cabe destacar: a grade curricular apresentada e a listagem de livros são absolutamente idênticas

ás apresentadas no Processo n.° 23033.011056/96-97 de interesse da Faculdade de Nações Unidas de
São Paulo/SP.

Observação: ver considerações da CEE-ENF sobre os processos n"" 23033.011056/96-97 e
23033.011066/96-11,na página seguinte.

/U^luuq,
Prof. Maria AuxBiaSdra ^Tc^stófaro

Prof. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof. Maria Tberezinba N. Silva

Prof. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora"Ad Hoc"

Ptóf. Mfifriá Jenny S. Araúj
Membro

Prof. Regina Maria dos Sant
Consultora "Ad Hoc"

Brasíba, 21 de fevereiro de 1997
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
CONSIDERAÇÕES DA CEE - ENF,sobre:
A)Processo n.-;

23033.011066/96-41

Mantenedora:

Instituto de Ensino Superior de São Sebastião

Endereço:

Rua Sebastião Pereira,429 - Cx. Postal 075, São Francisco

Mantida:

CEP: 11600-000
Faculdade de São Sebastião

Município:

São Sebastião - SP

Assunto:

Criação do Curso de Enfermagem

Número de vagas:

B) Processo n.-:

23033.011056/96-97

Mantenedora:

Endereço:

Instituto Nacional de Ensino Superior Nações Unidas
Rua Nações Unidas,22.613 , Jurubatuba

Mantida:

Faculdade Nações Unidas

Município:

São Paulo - SP

Assunto:

Criação do Curso de Enfermagem

Número de vagas:

A análise dos processos, supracitados, foi inviabilizada uma vez que as únicas
informações constantes, em ambos, são:

I) grade curricular - idênticas
II) listagem de livros - idênticas

Interessante notar que no processo indicado no item "B" contém da pág. 17 (dezessete) à

pág. 34 (trinta e quatro) o currículo do curso de ARQUITETURA. Na identificação de ambos há a
informação de que"dados referentes à mantenedora encontram-se nos processos referentes aos
Cursos de Direito e de Nutrição".

ministério;dâ;educaçãõ E DO desporto
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N® 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAFO ÚNICO)

I.IDENTIFICAÇÃO
Processo n-:

23025.004068/96-73

Mantenedora:

Fundação de Educação e Cultura Espírita Paraná - Santa Catarina

Endereço:

Mantida:
Município:
Assunto:

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde "Dr. Bezerra de Menezes"
Curitiba - PR
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem

N- de vagas:

360(trezentos e sessenta)

PARECER

N«; dMc/li. -

II- INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.® 181/96 DE 23/02/96 ART. 3® (ITENS I E IV) E ART 4®/P0RTARIA MEC
N.® 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A|

I

b|

I

c|

I

dQx

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
e- tumo de funcionamento(*)

X

(*) curso cujo turno de funcionamento seja total ou majoritariamente, noturno está inviabilizado.

CONCEITO

aI

bO

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clinico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n^ 1721/94.
b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente ãs ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC

1721/94.
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X

CONCEITO

a|

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;

D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
QUANTIDADE

FORMAÇAOmTULAÇAO

% do TOTAL

NAQ INFORMA

Graduação

X

Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X

Total

(*) Valor atribuído; Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A-

BCD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95
IQCD de 1,40
IQCD inferior
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3,2 r REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

lART (índice de adequação do RT do corpo docente)
(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA
X

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n- de disciplinas
a ser ministrada.

X

b) Relação entre disciplinas do
curriculo e formação/ titulação do

respectivo docente.

CONCEITO
A

Enf4068

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

X

D

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta_plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA
X

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

X

b- Adequação da proposta de acervo ao n- de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
X

d- Videoteca;

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à

X
X
X

redes (ou previsão)

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X
X

j- Sistema de empréstimo e de reservas
1- horário de funcionamento
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X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

-

NAQ INFORMA

X

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

básica previstas no currículo minimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;

X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

aI

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

III-RESULTADO DÂ AVALIAÇÀO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n- 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo tumo de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito'
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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b:-qum>roldem0NStrativo DA avaliação:

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

PESO

VALOR

ATRIBUÍDO!*)

PONDERADO

D

0

2.

0

2.1 - CONCEPÇÃO

C

2

2

4

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

2.4- SERVIÇOS DE SAUDE UTILIZADOS

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇAO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20

4

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.3- ADEQUAÇÁO ENTRE A FORMAÇÀO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO' E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1- BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS
TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C=MFdel,5a2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

BfrPíM^PERieONGEUSWO;?
A CEE- ENF Não recomendada a autorização do projeto de criação do curso pelos seguintes principais
motivos:

1)Em relação à Portaria MEC n- 1721, de 15.12.94:

*a proposta curricular é uma reprodução integral dos"termos da Resolução CFE n-4/72,
revogada em dezembro de 1994, não atendendo, portanto a Portaria MEC n- 1721,de 15.12.94.
2)Em relação à Portaria MEC n- 181/96:

*fica inviável a análise/avaliação dos aspectos solicitados( Art. 3- item IV alíneas a, b, c)tendo
em vista que o marco referencial da proposta do curso, foi revogado em dezembro de 1994.

Prof^. Maria Au^liadoraC. Christófaro

Prof^. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

iáíJennyS. Araú

Membro

Prof^. Regina Maria dos Sant
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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MEfflSiEÉRI0;D]flíJJD.üGíiiÇÃQE nÓJDESEORTQ

SESmTARMDÈEDUCAÇÃO SÜPEMOR

DEP^TAMEOTO
DE POLÍTICAS
SUPERIORDE ENSmn
COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕESDE
DEENSINO
ESPECIALISTAS

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)
^LATÓRIO
AVALIAÇÃO DE
PROJETO
DE CURSO DE GRADUAÇÃO
EMDA
ENFERMAGEM,
PARA
FINS DE AUTOUira r- À r»
(PORTARIA MEC NA181/96 de 23/02/96, ART.4=/PARÁGRAFO ÚNICO)
I - IDENTIFICAÇÃO

Processo n.^:

23025.003726/96-18

Mantenedora:

Sociedade Evangélica Beneficiente de Curitiba

Rua Augusto Stelfeld,1908 - Bigorrilho CEP:80730-150 Curitiba-FR

Endereço:
Mantida:

Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná

Município:

Curitiba - PR

Assunto:

Criação do Curso de Graduação em Enfermagem

N.® de vagas:

60 (sessenta)

PARECER N.^- a 5VS-/5 ^

/

II ■ INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO

N^M72Í^4

^ ^ E ART á^^/PORTARIA MEC

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO
A

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
^

c- a caracterização da área/região de influência e os indicadores
parcialmente a criação do curso;

D-

apresentados justificam

a cracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados nãc
justificam a cnaçao do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
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2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas

X

optativas.
e- turno de funcionamento(*)

X

CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO
INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente ás ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do curriculo, conforme
determinações da Portaria MEC n." 1721/94.

b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente às ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n.'' 1721/94.
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X

.

CONCEITO

aI

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C- apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
QUANTIDADE

FORMAÇAO/TITULAÇAO

% do TOTAL

NAQ INFORMA

Graduação

X

Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X
Total

(*) Valor atribuído: Doutorado = 4 pontos; Mestrado = 3 pontos; Especialização = 2 pontos;
Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
AB-

CD-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95
IQCD de 1,40
IQCD inferior
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C

D

X

3^;r REGIMEBEITRABAEHCy(*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA

40 H/SEMANAIS

X

20H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= % 40 horas X 3+ % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A-

lART > 2,60

BC-

IARTdel,60a2,59
lART de 1,05 a 1,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO
INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
de cada docente e n.- de disciplinas

•

X

a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
X

currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

CONCEITO
A
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B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE

CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta plano de qualificação e carreira docente plenamente compatíveis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.plano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)
4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NÃO INFORMA
X

bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

b- Adequação da proposta de acervo ao n" de alunos (1
exemplar de livro texto para cada 15 alunos);

X

c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)
g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;

X

h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)

X

X

i- Corpo técnico específico incluindo bibliotecária;

X

j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

X
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CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
INSATISFATÓRIO

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO INFORMA

a- salas de aulas (área, capacidade/n- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

básica

previstas

no

currículo

X

mínimo(área

capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);
d- área para administração e coordenação;

X

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X
X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de
equipamentos e material de consumo;

■

X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a!

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios
C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

in-RESULTADOOmavaliação;

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS

1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.- 1721/94;
2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritarlamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de
projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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QUADRO DEMONSimTIVO DA AVALIAÇÃO
CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

PONDERADO

D

0

2. ■

0

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2.

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS
2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

2- CURSO (PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE SAUDE UTILIZADOS
PARA

AULAS

PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)

3- CORPO DOCENTE

(7)

3.1- FORMAÇÃO,TITULAÇAO

2

3.2- REGIME DE TRABALHO

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇÃO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

D

0

1

0

4.1- BIBLIOTECA

D

0

2

0

4.2- EDIFICAÇÕES, AREA FÍSICA,
EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

D

0

2

0

20

0

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO

E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS; A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

d?íPAREGEr:gonclusiw

A CEE - ENF NÃO REGOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos,
seguintes principais motivos:

P)O processo em pauta (2 volumes - Vol. 1189 págs e vol. II 312 pág) é parte de um processo

amplo de interesse, da Sociedade Evangélica Beneficiente de Curitiba ( mantenedora) que
apresenta a proposta/ projeto de criação de dez cursos, entre eles o de Enfermagem que, é a
matéria do vol. II do processo. Tomando este volume como objeto de análise constata-se, no

que se refere ao curso propriamente dito, que a proposta está restrita à apresentação de uma
grade curricular (n.- de créditos e pré-requisitos) sem distribuição por período e sem indicação
de carga horária teórica e pratica). Pelas disciplinas indicadas depreende-se que não foi atendida
a Portaria MEC n.^ 1721/94.

2-) Outra informação que leva à conclusão que a interessada não tomou como base a Portaria
MEC n.- 1721/94 é a indicação das habilitações em Enfermagem de Saúde Pública e

Enfermagem Médico-cirúrgica, previstas-no Parecer CFE n.- 163/72 e na Res. CFE n.- 04/72,
revogados pela portaria referida .

3-) Apesar do volume de informações referentes à mantenedora que não é objeto de análise das
comissões de especialistas de ensino, aos serviços próprios(Hospital e centros de pesquisa) e aos
cursos já em funcionamento (residência médica; mestrado, doutorado e graduação em
medicina), a Interessada não atendeu, também, as determinações da Portaria MEC 181/96 (Art.
32, itens I e IV). Isto posto, a análise de CEE - ENF resultou prejudicada.
luiia,

Prof^. Maria Auj^adora^. Christófaro

Prof^. Maria dá^Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

yf -

I

Membro

Prof^. Regina Maria dos.San
Consultora "Ad Hoc"

Brasília, 21 de fevereiro de 1997
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MINISIPÉRiaDA educação;E:D0:DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS DE ENSINO
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO DE ENFERMAGEM(CEE-ENF)

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE PROJETO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM,PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO
(PORTARIA MEC N.® 181/96 de 23/02/96, ART.4®/PARÁGRAFO ÚNICO)

I - IDENTIFICAÇÃO
Processo n.-:

23030.006400/93-02

Mantenedora:

Fundação Alto Taquari de Ensino Superior

Endereço:

Rua Avelino Tallini,171 -Cx. Postal 155 Bairro Univesitario-Lajeado
CEP:95900-000 - Rio Grande do Sul

Mantida:

Faculdade de Educação, Ciências e Letras do AltoTaquari(FECLAT)

Município:
Assunto:

Lajeado - RS
Criação do Curso de Graduação em Enfermagem

N." de vagas:

40 (quarenta)

PARECER N.^:

DCPfcS/s

II - INDICADORES DE QUALIDADES DO PROJETO DO CURSO
(SEGUNDO PORTARIA MEC N.® 181/96 DE 23/02/96 ART. 3® (ITENS I E IV) E ART 4®/P0RTARIA MEC
N.® 1721/94 de 15/12/94)

1 - NECESSIDADE SOCIAL

CONCEITO

A

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO

A- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
plenamente a criação do curso;

B- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
a criação do curso;

C- a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados justificam
parcialmente a criação do curso;

D-

a caracterização da área/região de influência e os indicadores apresentados não

justificam a criação do curso, OU os dados são insuficientes OU não informa.
Enf6400

2 - CURSO (projeto pedagógico)

2.1 - CONCEPÇÃO
(relação entre finalidades, objetivos, perfil profissional e o grau de correspondência e pertinência com a necessidade
social, desenvolvimento tecnológico e científico da área)
CONCEITO
B

A

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
ótimo de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

B- as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm consistência entre si e um grau
razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

C-

as finalidades, objetivos e o perfil profissional têm baixa consistência entre si e um

grau razoável de correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram
relacionados.

D- as finalidades, objetivos e o perfil profissional não têm consistência entre si e não
têm correspondência e pertinência com os pontos com os quais foram relacionados
OU as informações estão insuficientes/ausentes.

2.2 - ELENCO DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO PLENO

(adequação dos objetivos, ementas, pré-requisitos, bibliografias, carga horária-[teórica e prática],
de cada disciplina).

CONCEITO
B

C

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABCD-

adequação em todas as disciplinas do currículo
adequação na maioria das disciplinas do currículo
adequação em pelo menos metade das disciplinas do currículo
não há adequação OU as informações são insuficientes/ausentes
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X

2.3-ESTRUTURA CURRieUtAR^

SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

NAO

INSATISFATÓRIO

INFORMA

a- Adequação entre concepção do curso e elenco de

X

disciplinas.
b- dimensionamento e compatibilidade da carga

X

horária por semestre/ano e por área temática
X

c- dimensionamento das turmas (aula/teórica 1/40;
laboratório 1/20; ensino clínico 1/10; estágio

supervisionado 1/15, no máximo)
X

d- oferecimento de leque abrangente de disciplinas
optativas.
e- turno de funcionamento(*)

X

CONCEITO
A

bO

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A- atendimento satisfatório de todos os itens

B- atendimento satisfatório dos itens "c" e "e", mais pelo menos, um item.
C- atendimento satisfatório apenas dos itens "c" e "e"

D- não enquadra nos critérios anteriores OU não informa.

2.4 - SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM UTILIZADOS PARA AULAS PRÁTICAS (ensino
clínico e estágio curricular supervisionado)
ITENS AVALIADOS

PLENAMENTE

SATISFATÓRIO

a) Protocolo/proposta de convênios ou acordos COM
Serviços de Saúde com internação descrevendo os serviços e

SATIS

INSATIS

FATÓRIO FATÓRIO

NAO

INFORMA

X

unidades de atendimento correspondente às ementas e

objetivos do elenco de disciplinas do currículo, conforme
determinações da Portaria MEC n." 1721/94.
b) Protocolo/proposta de convênios com serviços de saúde
SEM internação descrevendo serviços e unidades de
atendimento correspondente ãs ementas e objetivos do elenco

de disciplinas do currículo, conforme determinações Portaria
MEC n." 1721/94.
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X

CONCEITO

Al

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- apresenta os dois itens de forma plenamente satisfatória;

B- apresenta um dos itens de forma plenamente satisfatória e o outro apenas satisfatória
C-apresenta os dois itens de forma satisfatória;
D- apresenta os dois itens de forma insatisfatória OU indica utilização restrita a serviços próprios OU
não informa

3- CORPO DOCENTE

3.1 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO (*)
FORMAÇAO/TITULAÇAO

QUANTIDADE

% do TOTAL

NAO INFORMA

Graduação

X

Especialização

X

Mestrado

X

Doutorado

X

Total

Graduação =1 ponto

IQCD=% Doutores X 4+ % Mestres X 3+ % Especialistas X 2+% Graduados X 1
100

CONCEITO
A

B

C

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

IQCD >2,95
IQCD de 1,95 a 2,94
IQCD de 1,40 a 1,94

D-

IQCD inferior a 1,40 OU dados insuficientes/não informa
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D

X

3.2:- REGIME DE TRABALHO (*)

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

% DO TOTAL

NAO INFORMA
X

40 H/SEMANAIS

20 H/SEMANAIS

X

HORISTA

X

(*) Valor atribuído: 40 horas semanais = 3 pontos; 20 horas semanais =x 2 pontos; horista = 1 ponto

IART= %40 horas X 3 + % 20 horas X 2+ % horista X 1
100

CONCEITO
A

B

D

C

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
ABC-

lART > 2,60
lART de 1,60 a 2,59
IARTdel,05al,59

D-

lART inferior a 1,05 OU dados insuficientes/não informa

3.3 - ADEQUAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO,TITULAÇÃO,REGIME DE TRABALHO E
DISCIPLINAS A SEREM MINISTRADAS

SATISFATÓRIO

ITENS

INSATISFATÓRIO

NAO

INFORMA

a) Relação entre regime de trabalho
X

de cada docente e n.- de disciplinas
a ser ministrada.

b) Relação entre disciplinas do
currículo e formação/ titulação do
respectivo docente.

X

CONCEITO
A
Enf6400

B

C

D

X

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ABC-

os dois itens são satisfatórios;
o item "b" é satisfatório;
o item "a" é satisfatório;

D-

os dois itens são insatisfatórios OU não há especificação de um destes itens.

3.4 - PLANO DE QUALIFICAÇÃO E CARREIRA DOCENTE
CONCEITO
A

B

C

X

D

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A-

apresenta piano de qualificação e carreira docente plenamente compatívéis e
adequadas

B-

apresenta plano de qualificação e carreira docente de forma genérica

C-

apresenta apenas um deles

D-

não apresenta.piano de qualificação e carreira docente

4 - ESTRUTURA DE APOIO

(Biblioteca, área física, edificações, equipamentos e laboratórios)

4.1. BIBLIOTECA (ACERVO;INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO)
ITENS AVALIADOS

SATISFATÓRIO

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

a- Adequação e atualidade da proposta de acervo à
bibliografia indicada para as disciplinas do Currículo Pleno;

X

b- Adequação da proposta de acervo ao n.- de alunos (1

X

exemplar de livro texto para cada 15 alunos);
c- Proposta de assinatura de periódicos nacionais e

X

internacionais específicos, anais, coletâneas, teses e
dissertações;
d- Videoteca;

X

e- Adequação da área física para guarda do acervo, estudo

X

individual e trabalho de grupo;

f- Existência de reprografia (ou previsão)

X

g- Catalogação do acervo de acordo com normas técnicas;
h- Informatização: do acervo, base de dados e acesso à
redes (ou previsão)
i- Corpo técnico especifico incluindo bibliotecária;
j- Sistema de empréstimo e de reservas

X

1- horário de funcionamento

Enf6400

X

X
X
X

CONCEITO

Al

bO

D

X

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos 9 itens são satisfatórios
C- pelo menos 6 itens são satisfatórios
D- menos de seis itens satisfatórios ou não há informação

4.2- EDIFICAÇÕES,ÁREA FÍSICA,EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS(PROPOSTA)
SATISFATÓRIO

ITENS AVALIADOS

INSATISFATÓRIO

NAO INFORMA

X

a- salas de aulas (área, capacidade/n.- alunos)
b- laboratórios específicos das disciplinas da área

X

básica previstas no currículo mínimo(área
capacidade, equipamentos);
c- laboratório específico da enfermagem (área
capacidade, equipamentos);

X

d- área para administração e coordenação;

X

e- sala de professores;

X

f- equipamentos audiovisuais;

X

g- plano de aquisição, manutenção e reposição de

X

equipamentos e material de consumo;
X

h- plano de expansão das instalações físicas (salas
de aula, laboratórios, entre outras).

CONCEITO

a|

bO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A- todos os itens são satisfatórios

B- pelo menos seis itens são satisfatórios

C- pelo menos cinco itens são satisfatórios
D- menos de cinco itens são satisfatórios OU não informa.
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D

X

III- RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A- GRAUS DE EXIGÊNCIAS
1. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cuja proposta curricular não
atenda aos mínimos de conteúdo e duração definidos pela Portaria MEC n.° 1721/94;

2. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos cujo turno de funcionamento

previsto seja integral ou majoritariamente NOTURNO
3. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de cursos com conceito D em qualquer

um dos seguintes aspectos: estrutura curricular; concepção do curso, elenco de disciplinas e serviços
de saúde a serem utilizados para ensino pratico (ensino clínico e estágio curricular supervisionado)
4. não será recomendada a autorização dos projetos de criação de curso com conceito global D, em
qualquer região do país;

5. Região Sul: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem,
no mínimo, conceito global B;

6. Cidades das Regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo e em cidades da Região
Sudeste, com lES, que ofereçam programas de pós-graduação (mestrado e /ou doutorado) em
enfermagem, poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos, que obtiverem
conceito global A;

7. Cidades da Região Sudeste não incluídas no item 6: poderá ser recomendada a autorização de

projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito Global B, EXCETO cidades da
região Norte/Nordeste de Minas Gerais e cidades do interior do Espírito Santo, onde poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global C;

8. Região Centro-Oeste: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C, EXCETO no Distrito Federal e Goiânia, onde poderá
ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito
global B;

9. Região Norte: poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que
obtiverem, no mínimo, conceito global C;

10. Região Nordeste, (Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia) poderá ser
recomendada a autorização de projetos de criação de cursos que obtiverem, no mínimo, conceito

global B. Nos demais Estados poderá ser recomendada a autorização de projetos de criação de
cursos que obtiverem, no mínimo, conceito global C.
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B? QyM>R0DEMONSTRATIVO DAjíVÀI-IAÇÃ©;

CONCEITO

ITENS CONSIDERADOS

VALOR

VALOR

PESO

ATRIBUÍDO(*)

1- NECESSIDADE SOCIAL

(2)

PONDERADO

D

0

2

0

2.1 - CONCEPÇÃO

D

0

2

0

2.2- ELENCO DE DISCIPLINAS

D

0

2

0

2.3- ESTRUTURA CURRICULAR

D

0

1

0

D

0

2

0

3.1- FORMAÇÁO,TITULAÇÃO

D

0

2

0

3.2- REGIME DE TRABALHO

D

0

2

0

3.3- ADEQUAÇAO ENTRE A FORMAÇAO,
TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E

D

0

2

0

D

0

1

0

D

0

2

0

D

0

2

0

20

0

2- CURSO(PROJETO PEDAGÓGICO)(7)

2.4- SERVIÇOS DE
PARA

AULAS

SAÚDE UTILIZADOS
PRATICAS (ENSINO

CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO)
3- CORPO DOCENTE

(7)

DISCIPLINAS

3.4-

PLANO

DE

QUALIFICAÇÃO' E

CARREIRA DOCENTE

4- ESTRUTURA DE APOIO

(4)

4.1-BIBLIOTECA

4.2-

EDIFICAÇÕES,

AREA

FÍSICA,

EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

TOTAL

(*) VALOR ATRIBUÍDO AOS CONCEITOS: A=5 PONTOS; B=3 PONTOS; C=2 PONTOS; D=0 PONTOS

C- CONCEITO GLOBAL
A

B

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
A= MF maior que 3,4;
B= MF de 2,5 a 3,4;
C= MF de 1,5 a 2,4;
D= MF até 1,4
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C

D

X

■

D^PímEíEES:GONCLUSi;VO

A CEE-ENF NÀO RECOMENDA a autorização do projeto de criação do curso pelos
seguintes principais motivos:

A) NÀO ATENDE AS DETERMINAÇÒESD DA PORT.MEC n.^ 1721/94 ( dispõe sobre os
mínimos de conteúdo e duração do Cursos de Graduação em Enfermagem).

B) NÃO ATENDE A PORT. MEC 181/96( Artigos 3^ itens I e IV e Art. 42).
OBSERVAÇÃO - O processo em tela foi protocolado na DEMEC - RS em 16/8/93: foi arquivado em

30/dez/94 por deliberação do Diretor Gerai do Conselho Nacional de Educação " tendo em vista o
disposto no Decreto n.- 1.303 de 8/11/94" (Sic). Em 29 de abriI/96 o Diretor da "Fundação Alto
Taquari de.Ensino Superior de Lageado /RS", protocolou no MEC/CNE oficio solicitando que fosse
retomada a tramitação do referido "Processo". Foram mantidas a mesma documentação que instruiu o

processo em 1993, portanto sem a observância do que está definido nas Portarias do MEC suprareferidas.

^

<M.<2

Prof^. Maria AuWiTíáHory C. Christófaro

Prof^. Maria da Glória Lima

Presidente

Secretária

Prof^. Maria Therezinha N. Silva

Prof^. Kenya S. Reibnitz

Membro

Consultora "Ad Hoc"

íof-

ia jenny ST Araúj
Membro

ProF. Regina Maria dos Sant^
Consultora "Ad Hoc"

Brasília , 21 de fevereiro de 1997
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