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I – RELATÓRIO
A Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba, situada na Rua Boa Morte, nº 1.835,
Centro, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, credenciada por meio da Portaria
MEC nº 32/2004 e em 24 de outubro de 2007, vem requerer o seu recredenciamento.
A Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba (SALESIANA) é mantida pelo
Colégio Salesiano Dom Bosco, pessoa jurídica de direito privado, de natureza confessional,
beneficiente, sem fins lucrativos, de caráter educacional e de assistência social (CNPJ nº
54.383.344/0001-56), devidamente registrada no livro “A” de pessoas jurídicas, folha 84 sob
os nos 62 e 688 no Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba, Estado de São
Paulo em 3 de julho de 1953. Foi declarada de utilidade Pública Federal pelo Decreto Federal
nº 60.202, de 10 de fevereiro de 1967, publicada no DOU de 14 de fevereiro de 1967.
A Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba , fundada em princípios éticos,
cristãos e salesianos, tem por missão:
Difundir conhecimentos, contribuindo na formação cultural dos cidadãos,
desenvolvendo suas potencialidades para que enfrentem os desafios de seu tempo e
assumam compromissos para a sociedade.
Para isto, a IES tem como objetivos: estimular a criação cultural e o desenvolvimento
do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, incentivar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e
da tecnologia e a criação e difusão da cultura, promover a divulgação de conhecimentos
culturais, científicos e técnicos; suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
profissional; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta
uma relação de reciprocidade; promover a extensão, aberta à participação da população. A
SALESIANA não oferece Ensino a Distância.
Na graduação são oferecidos os seguintes cursos:
Cursos
Pedagogia
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Atos Regulatórios
Curso Normal Superior, Reconhecido pela Portaria SESu nº 939, de 20 de
novembro de 2006. Publicada no DOU em 21 de novembro de 2006, transformado
em Pedagogia através da Portaria SESu nº 943, de 22 de novembro de 2006,
publicada no DOU de 23/11/2006.
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Administração
Reconhecimento: Portaria SESu nº 939, de 20 de novembro de 2006.
Sistemas de
Reconhecimento: Portaria SESu nº 905, de 19 de novembro de 2008, publicada no
Informação
DOU em 20 de novembro de 2008.
Fonte : http://www.domboscofaculdade.com.br

Abaixo estão disponibilizados os conceitos no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE), IDD e IGC dos cursos ministrados pela IES para os anos de 2006 e
2008. Em 2007 não houve inscrições de alunos no ENADE.
Curso

Ano

ENADE

2006
SC
Administração
2006
4
Normal Superior
2008
3
Sistemas de Informação
2008
4
Pedagogia
Fonte: MEC/INEP/DAES- ENADE/2006, 2007 e 2008

IDD

IGC

SC
4
3
4

3

A Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba entrou com pedido para Renovação
de Reconhecimento para os cursos: Pedagogia (200802259) , Administração (200811081) e
Sistemas de Informação (200909813); e para Autorização do Curso de Ciências Contábeis
(201007349).
A Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba está localizada no Estado de São
Paulo, município de Piracicaba, que possui uma população total de 358.108 habitantes (2007);
PIB (2005) de R$ 5.761.763,46; IDH (2000) de 0,836; IDI (2004) de 0,770 e taxa de
analfabetismo entre 10 e 15 anos de 1,80. As notas médias do ENEM de 2007 foram 50,04
para as escolas da rede estadual; 57,68 para as escolas da rede municipal e 64,33 para as
escolas da rede privada de ensino. Piracicaba é um importante pólo regional de
desenvolvimento industrial e agrícola, estando situada em uma das regiões mais
industrializadas e produtivas de todo o estado de São Paulo. A região concentra uma
população aproximada de 1,2 milhão de habitantes e o município de Piracicaba é uma das
maiores forças econômicas do interior paulista. Por conta do desenvolvimento industrial e
agrícola, Piracicaba vem se transformando em um pólo universitário. Estão instaladas no
município quatro instituições públicas (USP, UNICAMP , FATEC e FEP), duas
confessionais: UNIMEP e SALESIANA e outras IES particulares. A SALESIANA está
associada às Instituições Universitárias Salesianas e é dirigida pelos religiosos e leigos da
Congregação Salesiana da Província Nossa Senhora Auxiliadora de São Paulo.
Mérito
A Coordenação Geral de Regulação da Educação Superior elaborou Relatório com
indicação favorável ao recredenciamento da Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba.
Na fase Análise Documental, em 11 de janeiro de 2008, a Secretaria de Educação Superior
(SESu) registrou que a Mantenedora cumpriu com as exigências estabelecidas no artigo 15,
conforme o artigo 21 do Decreto 5.773 de 9/5/2006, com vistas ao Recredenciamento da IES.
A consulta do FGTS e do CNPJ foi feita pela Internet.
O processo de recredenciamento foi analisado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que nomeou uma Comissão constituída pelos
professores Matilde de Souza, Florence Moellmann Cordeiro de Farias e Adriel Rodrigues de
Oliveira (coordenador da Comissão) que, no período de 17/11/2009 a 21/11/2009, realizou os
procedimentos da avaliação in loco, para efeito de recredenciamento de IES, registrada no
Relatório de Avaliação nº 61.191.
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Os avaliadores atribuíram os seguintes conceitos às dez dimensões:
Dimensões
1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
2. A política para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa, a
extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, para as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no
que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
4. A comunicação com a sociedade
5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico
administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho.
6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade
universitária nos processos decisórios.
7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação.
8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos,
resultados e eficácia da auto-avaliação institucional.
9. Políticas de atendimento aos estudantes.
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
CONCEITO FINAL

CONCEITO
3
4

4

4
3
4

4
5
4
3
4

Considerações da SESu:
Após análise dos Relatórios dos Avaliadores, a SESu disponibilizou no e-MEC seu
Relatório, onde são apresentados os resultados do Relatório de Avaliação Externa para fins de
recredenciamento da IES, conforme transcrito a seguir :
Os avaliadores puderam constatar que a Faculdade Salesiana Dom Bosco de
Piracicaba cumpriu as metas constantes no seu PDI. Quanto à ampliação dos cursos
de graduação, foi apresentado à Comissão de Avaliação, o projeto pedagógico do
curso de Ciências Contábeis, e também, Ata de reunião de uma comissão interna
responsável pelo estudo da implantação de cursos sequenciais, que decidiu criar um
curso sequencial de Sistemas de Informação, ambos previstos para ser implantados
em 2010. Entre 2007 e 2008 foram ofertados sete cursos de pós-graduação lato
sensu; atualmente está sendo ofertado o curso de Psicopedagogia, em parceria com o
Centro Universitário Salesiano – UNISAL. A IES mantém um conjunto de cursos de
extensão, de curta duração, em diversas áreas. Essas atividades contam com a
participação de alunos e professores.
A Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba reconhece suas dificuldades
no que diz respeito à implantação de uma política de pesquisa e afirma haver
descartado atuar na articulação ensino, pesquisa e extensão. Não está previsto em
seu PDI, atividades de pesquisa por parte dos alunos, uma vez que não há atividades
de pesquisa de professores em andamento e não há uma política institucional nesta
direção. Foi verificado, porém, a articulação entre o ensino e a extensão, através dos
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temas dos cursos de curta direção (sic), da realização da Feira de Negócios, e do
envolvimento dos alunos e professores nestas atividades. A CPA está implantada e em
funcionamento deste 2004, realizando avaliações regulares. A Comissão Avaliadora
verificou que alunos, professores e funcionários têm participado do processo de
autoavaliação e que os resultados desse processo são divulgados. Os resultados desse
processo são adequadamente utilizados como subsídios para repensar as ações
acadêmicas e administrativas.
As políticas de ensino para os cursos de graduação e pós-graduação da IES
estão em conformidade com o PDI. A IES optou por não desenvolver pesquisa e,
conseqüentemente, dedica-se às atividades de ensino e extensão. A IES oferece cursos
de pós-graduação lato sensu apenas na modalidade presencial. As atividades de
extensão estão sendo desenvolvidas de acordo com as diretrizes que constam do PDI
da IES. A ação extensionista se faz basicamente por meio de cursos de curta duração,
dentro da proposta de Educação Continuada, compreendidos em dois programas:
Formação Permanente e Informática Solidária. O primeiro vinculado à área de
Pedagogia e o último às áreas de Administração e Sistemas de Informação.
A Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba entende que as ações que
expressam sua responsabilidade social englobam a excelência do ensino que ministra
e as ações de caráter extensionista. As ações que desenvolve neste sentido estariam
sustentadas por valores tais como cooperação, solidariedade e cidadania. A política
de extensão da IES foi aprovada pelos CONSU e CONSEPE em março de 2007, que
se estrutura pelo entendimento de que a extensão é o elo entre a Faculdade, a
comunidade e a sociedade civil. Os objetivos dessa política estão bem definidos e
através das atividades de extensão, a IES projeta suas ações tendo em vista a sua
contribuição para a inclusão social. Foram disponibilizados à Comissão de
Avaliação, dois relatórios das atividades de extensão referentes aos anos de 2008 e
2009. Dentre as atividades realizadas, podem ser destacadas: Formação Permanente
para Educadores Sociais; Inclusão Digital – Informática Básica; Mercado de Ações;
Educação e Sexualidade; Educação, Higiene e Saúde; e nas parcerias firmadas com
organizações diversas da comunidade piracicabana: Oratório São Marcos,
Instituição Educacional Lar Escola. Foi constatada a existência de atividades de
nivelamento a alunos ingressantes, a concessão de bolsas a alunos carentes, bem
como a inclusão de discentes provenientes do PROUNI, FIES e do Programa EscolaFamília.
O Departamento de Comunicação e Marketing da IES desenvolve o projeto
“press-release”, onde todas as atividades da IES de interesse para a comunidade
externa são remetidas para a imprensa local. Os canais de comunicação interna são
executados por via eletrônica e presencial, e atendem bem à demanda institucional.
No site da IES estão também alocados espaços para a comunicação
discente/secretaria e discentes/docentes, o que permite uma troca constante de
informações e acesso do corpo discente a documentos, boletins, declarações e à
biblioteca. Todo o acervo da biblioteca está disponível em um banco de dados e é
possível a reserva de livros “on line”. Além disso, quadro de avisos e painéis amplos
e de fácil acesso, são encontrados em vários corredores e compõem o que a IES
denomina “Clipping diário” e “Quiosques de Informação”. No primeiro são
colocadas notícias da IES veiculadas na mídia externa, enquanto que no segundo são
colocados avisos sobre as atividades internas e externas de interesse da comunidade
acadêmica. A ouvidoria foi implantada na IES em 2007, e é o elo entre as
comunidades interna e externa e as instâncias administrativas e acadêmicas da
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Faculdade, visando auxiliar a gestão institucional. O acesso à ouvidoria pode ser
tanto presencial ou por via eletrônica, através do site da IES.
Os avaliadores informam que há coerência nas políticas de pessoal, de
carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, seu
desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho com as políticas firmadas
em documentos oficiais. O corpo docente, da Faculdade Salesiana Dom Bosco de
Piracicaba, é constituído por cinqüenta e um professores, sendo que destes, 14% são
doutores, 63% são mestres, 16% especialistas e 7% são graduados. Portanto,
constata-se que a maioria tem, no mínimo, formação de pós-graduação lato sensu. A
experiência profissional e acadêmica está adequada às políticas constantes nos
documentos da IES. O Plano de Carreira Docente foi recentemente reformulado e
está difundido na comunidade acadêmica. Está em fase de implantação e a IES está
tomando todas as providências cabíveis para a sua homologação junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego. O Plano de carreira dos funcionários técnicoadministrativos também está em processo de implantação. O clima organizacional é
bom, são oferecidas oportunidades de crescimento e desenvolvimento e as condições
de trabalho são em geral, favoráveis nos dois segmentos.
A gestão da Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba é exercida por
órgãos deliberativos e normativos e pelos órgãos executivos. Todas as atribuições
destes órgãos são definidas em Regimento e estão de acordo com o PDI. O CONSU –
órgão máximo de deliberação da IES – é presidido pelo Diretor da Faculdade e
composto pelo vice-diretor, pelos coordenadores dos cursos e do ISE, por um
representante docente, um representante discente e um representante da
mantenedora. O representante docente é escolhido entre seus pares, enquanto o
discente é indicado pelo Diretório Acadêmico e ratificado pelo Diretor. No
CONSEPE, órgão deliberativo de coordenação e assessoramento em matéria
didático-científico e administrativa, não há representante da mantenedora, o que
reflete a independência didático-pedagógica da IES em relação àquela. Os
colegiados dos cursos são os órgãos de deliberação de cada curso e congregam todos
os professores do curso. Os órgãos auxiliares e de apoio às atividades acadêmicas
são a Pastoral Universitária, Recepção, Portaria, Segurança, etc.
A infraestrutura física da Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba está
coerente e vai além do especificado no PDI. As salas de aula são amplas e arejadas,
dotadas de aparelho de ar condicionado e os móveis são adequados, assim como os
auditórios e salas de multimídia. Os equipamentos de multimídia necessários ao seu
adequado funcionamento estão disponíveis. As instalações sanitárias são limpas,
amplas, arejadas e há instalações adequadas para pessoas portadoras de
necessidades especiais. A IES instalou elevador para facilitar a locomoção de
portadores de necessidades especiais. As áreas de convivência estão bem conservadas
e limpas, com espaços verdes e jardins. Há um sistema informatizado de segurança
interna, com uso de circuito interno. As instalações para o ensino, a prática de
esportes, atividades culturais e de lazer são adequados, amplos, arejados e limpos.
Existem quatro laboratórios de informática, um laboratório de Pedagogia e uma
brinquedoteca, que funcionam em espaços adequados. A Biblioteca está
informatizada, bem como os registros acadêmicos. Quanto ao acervo da biblioteca, a
IES possui uma política de atualização e ampliação que tem sido implementada,
embora a comissão avaliadora tenha verificado que o acervo esteja aquém das
demandas da comunidade acadêmica. Há ações afetivas da IES no sentido de atender
a essas demandas.
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A Comissão Própria de Avaliação foi constituída em 2004 e está organizada
conforme a legislação. A metodologia adotada pela CPA conjuga o método
quantitativo, adotando a técnica amostral e/ou censitária e métodos qualitativos, por
meio de duas técnicas conjugadas: o grupo de qualidade e o grupo focal. Segundo as
informações coletadas nas reuniões realizadas com professores, alunos e a CPA,
essas técnicas qualitativas visam propiciar uma avaliação em profundidade de
aspectos ou dimensões consideradas importantes. A CPA atua regularmente, tendo
suas reuniões registradas em ata e os procedimentos adotados estão devidamente
documentados. Foram apresentados à comissão avaliadora, o projeto de avaliação,
os instrumentos utilizados para a coleta de informações e os relatórios dos
resultados. A Comissão Avaliadora pode constatar que: a CPA discute, na medida da
necessidade, os instrumentos de avaliação com a comunidade acadêmica;
professores, alunos e funcionários participam do processo de avaliação; os
resultados da avaliação são divulgados amplamente para todos os envolvidos no
processo; há a participação efetiva dos alunos através da constituição dos grupos de
qualidade e dos grupos focais; foi constatado que essa participação tem produzido
bons resultados no que diz respeito aos esforços da IES para incorporar sugestões
produzidas pelos alunos nesse processo; os resultados da avaliação são utilizados
para orientar modificações nas ações acadêmico-administrativas da IES.
As políticas de atendimento aos discentes da Faculdade Salesiana Dom Bosco
de Piracicaba estão coerentes com as especificadas no PDI. A comissão avaliadora
constatou que o atendimento ao discente é compatível com os requisitos básicos de
qualidade. As políticas de acesso, seleção e permanência dos estudantes à IES são
adequadas: uma estrutura de assistência social disponível aos alunos; monitorias;
atividades de nivelamento; apoio psicopedagógico, ouvidoria. A relação com as
políticas públicas e com o contexto social é adequada. Sobre o relacionamento com
os egressos, não há nenhuma iniciativa por parte da IES. Talvez isto se explique pelo
fato de que até agora, graduaram apenas duas turmas de Administração e Pedagogia
e uma turma de Sistemas de Informação.
Os avaliadores informam que há adequação entre a proposta de
desenvolvimento da Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba e a previsão
orçamentária, assim como a compatibilidade entre a oferta de seus cursos e as verbas
e os recursos disponíveis. Entretanto, os avaliadores salientam que: constatada a
necessidade de ampliação do acervo bibliográfico, a previsão de gastos neste item é
tímida; e considerando a relevância que a extensão representa na articulação com o
ensino, a educação continuada e a responsabilidade social da IES, há a necessidade
de alocação de recursos financeiros suficientes para este fim.
Com relação às Disposições Legais ressaltamos que a Faculdade Salesiana
Dom Bosco de Piracicaba apresenta condições de acesso aos portadores de
necessidades especiais (Dec. 5.296/2004); a titulação atende a exigência de docentes
com pós-graduação lato sensu (Lei 9.394/1996 – art. 52); o regime de trabalho do
corpo docente está adequado à legislação; o plano de carreira não está homologado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As contratações dos professores efetivam-se
mediante vínculo empregatício (CLT, arts. 2º e 3º) e são, portanto, legais.
O relatório da SESu conclui que, em face do parecer da Comissão de Avaliação que
indica que a Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba apresenta um perfil bom de
qualidade, obtendo um conceito final 4, e aos conceitos atribuídos às dez dimensões, é
favorável ao recredenciamento da Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba, mantida
pelo Colégio Salesiano Dom Bosco, ambos com sede na cidade de Piracicaba, no Estado de
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São Paulo, de acordo com o que estabelece o § 7° do Art. 10 do Decreto nº 5.773, de 09 de
maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12/12/2007.
II – VOTO DO RELATOR
Voto favoravelmente ao recredenciamento da Faculdade Salesiana Dom Bosco de
Piracicaba, instalada à Rua Boa Morte, nº 1.835, Centro, no Município de Piracicaba, Estado
de São Paulo, mantida pelo Colégio Salesiano Dom Bosco, com sede no mesmo Município e
Estado, até o próximo ciclo avaliativo do SINAES a se realizar após a homologação deste
Parecer, nos termos do artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006, com redação dada pelo
Decreto nº 6.303/2007, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, fixado no inciso II do
artigo 59 daquele Decreto.
Brasília (DF), 5 de agosto de 2010.

Conselheiro Antonio de Araujo Freitas Junior – Relator
III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova, por unanimidade, o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 5 de agosto de 2010.

Conselheiro Paulo Speller – Presidente

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Vice-Presidente
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