PARECER HOMOLOGADO
Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 11/5/2010, Seção 1, Pág. 8.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO: Governo do Estado do Paraná/Universidade Estadual do UF: PR
Norte do Paraná
ASSUNTO: Convalidação de estudos e validação nacional de títulos obtidos no curso de
Mestrado em Administração, ministrado pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras de Cornélio Procópio (FAFICOP), sediada em Cornélio Procópio/PR.
RELATORA: Maria Beatriz Moreira Luce
PROCESSOS Nos: 23001.000031/2009-01, 23001.000006/2009-19, 23001.000008/2009-16,
23001.000162/2008-07
PARECER CNE/CES Nº:
COLEGIADO:
APROVADO EM:
1/2010
CES
27/1/2010
I – RELATÓRIO
Trata-se de solicitação dirigida à Presidente do CNE, firmada pelo Prof. Dr. Onofre
Ribeiro de Almeida, Diretor do Campus Cornélio Procópio da Universidade Estadual do
Norte do Paraná (UENP), datada de 2 de fevereiro de 2009, visando à convalidação de
estudos realizados no Programa de Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, posteriormente
denominado Programa de Mestrado em Administração, ofertado a partir de setembro de 2000.
No Of. 17/09, que introduz a solicitação (fl. 2 do processo), registra que a
documentação oferecida foi fornecida à UENP pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão
(IEPE), que coordenou o mencionado programa, posto que esta faculdade não possui em
seus arquivos qualquer documento original referente ao mestrado ofertado.
São apresentados os seguintes documentos:
1. Identificação da instituição, histórico do PPG e circunstâncias do problema
enfrentado;
2. Estrutura curricular, históricos escolares e CV dos docentes;
3. Títulos das dissertações, data de ingresso dos estudantes e datas das defesas
das dissertações (documentos comprobatórios);
4. Composição das bancas e CV dos examinadores;
5. CV dos docentes e cópia dos respectivos diplomas.
Registra-se, ainda, que estão apensados ao Processo de nº 23001.000031/2009-01, em
tela, os de nos 23001.000006/2009-19, 23001.000008/2009-16, 23001.000162/2008-07, que
apresentam cada qual o interesse de um e/ou outros dos titulados incluídos no requerimento
da UENP. Passam estes casos, por medida de eficiência, a ser apreciados no conjunto, ou seja,
no processo que consideramos principal.
Análise
A solicitação em tela enquadra-se como matéria ao abrigo dos Pareceres CFE n os
77/1969 e 600/1982, deste último decorrendo a Resolução CFE nº 5/1983, e da Portaria
CAPES nº 84/1994, que trata dos processos de avaliação no âmbito da CAPES dos cursos
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de Pós-Graduação stricto sensu; e/ou também da Portaria MEC nº 2.264/1997 e MEC nº
1.418/1998 (que revogou a Portaria CAPES nº 84/1994). Portanto, escapa dos efeitos
normativos introduzidos pela Resolução CNE/CES nº 1/2001, publicada em 9/4/2001.
Considera-se, nesta perspectiva, admissível o exame da convalidação de estudos,
para fins de validação nacional dos diplomas obtidos por estudantes de cursos/programas
de pós-graduação stricto sensu, que tenham ingressado nos mesmos de 1983 até o dia
9/4/2001. Valia então a Resolução CFE nº 5/1983, cujo art. 5º assim dispunha:
O pedido de credenciamento, encaminhado ao Presidente do CFE pela
instituição interessada, somente será examinado quando houver sido precedido por
um período de funcionamento experimental do curso, com duração mínima de dois
anos devidamente autorizado pelo colegiado competente da instituição e estiver sob
permanente acompanhamento pelos órgãos do Ministério da Educação e Cultura
responsáveis pela pós-graduação, aos quais deverá ser comunicado seu início de
funcionamento.
Permitia-se, então, que instituições de ensino superior, reconhecidas pelo Poder
Público, universitárias e não-universitárias, criassem cursos de pós-graduação stricto sensu,
sem prévia autorização oficial, e, para o seu credenciamento, era exigido um período de
funcionamento experimental. Somente após a Resolução CNE/CES nº 1/2001, de 3 de abril de
2001, passou-se a exigir, das instituições não detentoras de autonomia, prévia autorização
para a oferta de programas de pós-graduação, com mestrado e doutorado, e para todas as
instituições o reconhecimento dos programas ou a renovação periódica deste, a fim de que os
diplomas respectivos alcancem o estatuto de validade nacional.
E resta já sobejamente conhecido que a CAPES – como órgão responsável pela
avaliação da pós-graduação stricto sensu no País – de ofício não determinou ou recomendou a
interrupção de cursos, ou mesmo a não admissão de novos alunos após avaliações não
positivas, permitindo um vazio regulatório que está sendo agora preenchido.
Aplicando-se os critérios devidos, constata-se que:
A instituição: A FAFICOP foi criada pela Lei Estadual nº 4.991, de 17/12/64,
oferecendo cursos de graduação nas áreas de Educação e Ciências Sociais Aplicadas e
cursos de pós-graduação lato sensu. Décadas depois, foi vinculada à Universidade
Estadual do Paraná (UNESPAR), criada pela Lei nº 13.283, de 25/10/2001, que
integrava em uma só autarquia as doze Instituições de Ensino Superior do Paraná.
Entretanto, a UNESPAR não foi consolidada. Em 2006, iniciou-se um novo processo
de institucionalização estadual, com a denominação de Universidade Estadual do
Norte do Paraná (UENP), criada pela Lei Estadual nº 15.300, de 28/9/2006, integrando
cinco das doze IES do Paraná, sendo a FAFICOP uma delas.
O curso/programa de pós-graduação stricto sensu: O Programa de Mestrado em
Ciências Aplicadas, posteriormente denominado Programa de Mestrado em
Administração, foi criado em junho de 2000 pela Resolução nº 2/2000, aprovada pelo
Conselho Departamental da FAFICOP, com fundamento na Resolução CFE nº 5/1983.
Suas atividades foram iniciadas em setembro de 2000. Entre 2000 e 2004, o programa
promoveu 4 (quatro) processos seletivos. Observa-se, assim, que todas as exigências
legais em vigor até abril de 2001 foram atendidas: o curso foi aberto de forma regular
e os atos acadêmicos cumpridos de acordo com as normas internas da instituição; o
funcionamento em caráter experimental atendeu à Resolução CFE nº 5/1983, em vigor
até a promulgação da Resolução CNE/CES n° 1, em 3 de abril de 2001. No entanto, na
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primeira avaliação da CAPES, em 5/11/2003, a Comissão atribuiu a este Programa
nota 1 (um) à proposta, considerando que, apesar dos esforços da FAFICOP, as
disciplinas eram inconsistentes com as linhas de pesquisa e não havia projetos de
pesquisa considerados relevantes. Ainda, considerou a produção intelectual
insignificante e sua disseminação em veículos não relacionados ao QUALIS da área.
Por fim, que havia forte endogenia na formação do corpo docente. Na segunda
avaliação da CAPES, em 5/11/2004, foi mantido o conceito 1 (um) à proposta,
justificado pela inexistência de professores com dedicação suficiente para o Programa,
pois a quase totalidade dos professores possuía algum vínculo com outras IES. Além
disso, inexistiam professores com doutoramento na área de Administração e sua
produção científica era limitada a eventos e periódicos de pouca relevância para a área.
A estrutura curricular do Programa de Pós-Graduação em Administração: A matriz
curricular praticada continha 11 disciplinas (obrigatórias e optativas), totalizando 345
horas de disciplinas obrigatórias e 30 horas de optativas, mais 90 horas de pesquisa e
desenvolvimento da dissertação, somando 465 horas de curso. A defesa pública da
dissertação era requerida em, no máximo, 3 anos. A temática central do programa era
Gestão das Organizações e havia dois eixos ou linhas de pesquisa: Organizações,
Estratégia e Gestão; Dinâmica e Gestão de Cadeias Produtivas. Havia exigência de uma
língua estrangeira e de exames de qualificação.
O corpo docente: Inicialmente, era composto por 10 (dez) professores e colaboradores
contratados para atuar em funções de docência e pesquisa. Estavam estes organizados em
três grupos de pesquisa: Gestão; Comportamento Humano nas organizações; Pesquisa
Econômica. A Coordenação e o Colegiado do Programa tinham função de gestão
acadêmica e institucional, nos termos regimentais. No período de funcionamento do
Programa (2000 a 2004), participaram, ao todo, 15 professores doutores, em docência e
orientação. Os curricula vitae constantes do processo indicam suficiente formação dos
docentes.
As bancas examinadoras das Dissertações: As bancas examinadoras das dissertações em
tela eram compostas pelo(a) orientador(a) e, pelo menos, mais 2 membros, ou seja, por 3
membros titulares e um suplente; os titulares sempre com, pelo menos, um membro interno
e outro externo.
As dissertações defendidas: Houve 16 dissertações concluídas com defesa pública
positiva, sendo 14 da 1ª turma (que iniciou em 2000 com 40 estudantes) e 2 na 2ª turma
(que realizou processo seletivo em janeiro de 2002). Os títulos das dissertações revelam-se
todos pertinentes à área de Administração, mas abrangentes de um amplo espectro
temático e disciplinar. Há farta documentação comprobatória, em termos de históricos
escolares e atas de defesa de dissertação; estão identificados os examinadores e suas
filiações institucionais e produção principal. Há resumos das dissertações.
A trajetória de formação e o perfil dos concluintes: Fica evidente o perfil de
profissional e docente em tempo parcial da maioria dos concluintes do Mestrado em
Administração; compreensível, posto que não tinham o título reconhecido. Alguns do
grupo são profissionais em organizações importantes do Estado e região, sem vinculação
ao ensino – o que também é próprio dos objetivos do Mestrado em Administração. Todos
demonstraram interesse no esclarecimento da validade nacional de seus títulos,
inscrevendo CV na Plataforma Lattes.
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Considerando o conjunto das informações disponíveis, face à normativa aplicável e
naos critérios reconhecidos no ambiente acadêmico-científico; e também o disposto nos
Pareceres CNE/CES nº 38/2009, relatado pelo Cons. Antonio Carlos Caruso Ronca, e
CNE/CES nº 64/2009, relatado pela Cons. Marília Ancona-Lopez, manifesto-me pela
convalidação dos estudos realizados pelos concluintes do Mestrado em Administração da
FAFICOP, a seguir arrolados e melhor identificados:
Resumo das informações analisadas:
Nome do(a) aluno(a): Antonio Aparecido de Lima
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5176445356893482
Orientador: Regio Marcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Examinador 1: Elaine Ferreira
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6513019095119383
Examinador 2: Márison Luiz Soares
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8678759831753326
Título da Dissertação: Balanço social: um estudo para implantação na administração pública do município de
Cornélio Procópio.
Data da defesa: 30/5/2003
Nome do(a) aluno(a): Geovane Fonteque
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5051217225124070
Orientador: Régio Márcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Examinador 1: Benedito Felipe de Souza
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4034442603744571
Examinador 2: Fátima Maria P. Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1039119409652211
Título da Dissertação: A importância da escrituração contábil para a tomada de decisão nas empresas de
pequeno e médio porte
Data da defesa: 19/12/2003
Nome do(a) aluno(a): Gracia Maria Miranda da Silva
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5681626219901668
Orientador: Elaine Ferreira
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6513019095119383
Examinador 1: Cleusa Rocha Asanome
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5578794225632115
Examinador 2: Carlos Henrique Passos Pacheco
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0192736402092694
Título da Dissertação: Do tradicional comando e controle rumo as equipes autogerenciáveis.
Data da defesa: 27/6/2003
Nome do(a) aluno(a): Gustavo Teixeira Neto
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6296711577216844
Orientador: Carlos Alberto G. da Silva
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4301394305558781
Examinador 1: Benedito Felipe de Souza
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4034442603744571
Examinador 2: Régio Márcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Título da Dissertação: Formação de preço da cana-de-açúcar com base no açúcar total recuperável.
Data da defesa: 19/12/2003
Nome do(a) aluno(a): Ivanir Haddad Kalluf
Ano de ingresso: 9/2000
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Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1496894073623545
Orientador: Carlos Alberto G. da Silva
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4301394305558781
Examinador 1: Lafaiete Santos Neves
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0330474710334485
Examinador 2: Cleusa Rocha Asanome
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5578794225632115
Título da Dissertação: O nível de influência do Mercosul nas relações comerciais externas dos países do Cone
Sul
Data da defesa: 10/10/2003
Nome do(a) aluno(a): Ivantuil Antunes dos Santos
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7176978413811531
Orientador: Régio Márcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Examinador 1: Benedito Felipe de Souza
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4034442603744571
Examinador 2: Fátima Maria P. Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1039119409652211
Título da Dissertação: Fontes de financiamento do processo de expansão de empresas cooperativas de crédito
rural: um estudo de caso.
Data da defesa: 19/12/2003
Nome do(a) aluno(a): Juraci Aparecido dos Santos
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5499683067192427
Orientador: Régio Márcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Examinador 1: Benedito Felipe de Souza
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4034442603744571
Examinador 2: Fátima Maria P. Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1039119409652211
Título da Dissertação: A utilização das demonstrações de recursos (DOAR) e do fluxo de caixa (DFC) no
apoio ao processo decisório das cooperativas agropecuárias: um estudo de caso
Data da defesa: 19/12/2003
Nome do(a) aluno(a): Luiz Carlos Martins
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9861562086391787
Orientador: Ana Elizabeth Moiseichyk
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0651369864678205
Examinador 1: Régio Márcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Examinador 2: Márison Luiz Soares
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8678759831753326
Título da Dissertação: Política de gestão de pessoas: um estudo de caso na Caixa Econômica Federal.
Data da defesa: 30/5/2003
Nome do(a) aluno(a): Márcia de Souza Bronzeri
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6474240566027834
Orientador: Elaine Ferreira
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6513019095119383
Examinador 1: Paulo Bassani
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7360270907022636
Examinador 2: Márcia Machado
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3659130330783944
Título da Dissertação: Os benefícios da implantação de um sistema de gestão ambiental: um estudo de caso na
Milenia Agro Ciências S.A.
Data da defesa: 14/11/2003
Nome do(a) aluno(a): Noeli dos Santos Sarrassini
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3081778023137787
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Orientador: Régio Márcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Examinador 1: Ana Elizabeth Moiseichyk
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0651369864678205
Examinador 2: Carlos Henrique Passos Pacheco
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0192736402092694
Título da Dissertação: Educação corporativa: um caminho para o aprendizado nas organizações.
Data da defesa: 27/6/2003
Nome do(a) aluno(a): Norma Pimenta Cirilo Ducci
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7371481093479876
Orientador: Régio Márcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Examinador 1: Márcia Machado
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3659130330783944
Examinador 2: Harrysson Luiz da Silva
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3674819568497807
Título da Dissertação: Recursos humanos como fator crítico de sucesso nas implementações de sistemas
integrados de gestão.
Data da defesa: 26/9/2003
Nome do(a) aluno(a): Oswaldo Trevisan
Ano de ingresso: 9/2000
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2384157396820811
Orientador: Carlos Alberto G. da Silva
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4301394305558781
Examinador 1: Régio Márcio Toesca Gimenes
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1994819710029365
Examinador 2: Cleusa Rocha Asanome
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5578794225632115
Título da Dissertação: As doutrinas econômicas e o grande desafio: a pobreza e o desemprego.
Data da defesa: 2/7/2004
Observação: Não foram incluídos os nomes de Denny Amari Nishitsuji e João Domingos Ribeiro, porque
tiveram seus títulos validados por meio dos Pareceres CNE/CES nos 64/2009 e 38/2009.

II – VOTO DA RELATORA
Voto favoravelmente à convalidação de estudos de pós-graduação stricto sensu para
efeito de validade nacional dos diplomas dos 12 (doze) concluintes do Mestrado em
Administração, realizado na então Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de
Cornélio Procópio, no Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, a seguir
identificados:
Alunos Concluintes
1 Antonio Aparecido de Lima
2 Geovane Fonteque
3 Gracia Maria Miranda da Silva
4 Gustavo Teixeira Neto
5 Ivanir Haddad Kalluf
6 Ivantuil Antunes dos Santos
7 Juraci Aparecido dos Santos
8 Luiz Carlos Martins
9 Márcia de Souza Bronzeri
10 Noeli dos Santos Sarrassini
11 Norma Pimenta Cirilo Ducci
12 Oswaldo Trevisan
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Documento de Identidade – RG
4.269.703-6 SSP/PR
5.138.817-8 SSP/PR
3.178.463-8 SSP/PR
5.900.863 SSP/SP
1.056.710 SSP/PR
19.783.646 SSP/SP
20.093.693 SSP/PR
2.169.253 SSP/PR
8.448.132-7 SSP/PR
2.249.131-8 SSP/PR
3.281.867-6 SSP/PR
1.235.089-9 SSP/PR
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Brasília (DF), 27 de janeiro de 2010.
Conselheira Maria Beatriz Moreira Luce – Relatora
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2010.

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Presidente

Conselheiro Mario Portugal Pederneiras – Vice-Presidente
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