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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão (IFMA), (código MEC 15676),
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Instituição:

mantenedor  do  Campus  Santa  Inês,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público,  inscrito  no  CNPJ  sob
10.735.145/0001¬94, vinculado ao Ministério da Educação, com sede na Av. Colares Moreira, 477 -
Renascença, São Luís - MA, CEP 65075-060, foi criado pela Lei Federal no. 11.892, de 29 de Dezembro
de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e criou os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) foi
constituído a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão ¬ (CEFET) e
das Escolas Agro¬técnicas Federais de Codó, São Luis e de São Raimundo das Mangabeiras, agregando
29 unidades (Campi) da Rede Federal de Educação profissional e Tecnológica do Estado do Maranhão.
De acordo com o PDI 2014¬-2018, p. 18, o IFMA tem como missão “Promover educação profissional,
científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação
do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável” e como visão: “ Ser reconhecida como
uma instituição  de  excelência  em  educação,  ciência  e  tecnologia,  formadora  de  cidadãos  críticos,
promotores da transformação social”.  Apresenta como perfil  institucional uma estrutura multicampi,
pluricurricular  e descentralizada,  especializada na oferta de educação profissional  e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, tendo como sede a Reitoria, sediada na Av. Colares Moreira, 477 -
Renascença, São Luís - MA, supracitado, além de 29 campi espalhados por vários municípios do Estado
do Maranhão.
O IFMA - Campus Santa Inês funciona no seguinte endereço Rodovia BR¬ 316, S/N, centro, Município
de Santa Inês – MA, CEP: 65.300-¬640. A autorização de funcionamento está amparada pela lei no.
11.788, de 25 de setembro de 2008, no âmbito do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, sob o CNPJ 10.735.145/0009-41. Iniciou suas
atividades em 2010 com a oferta de 03 cursos superiores: Bacharelado em Administração, Licenciatura
em Física e o Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios.
O Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 815, de 29 de outubro de 2015, da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), publicada no Diário Oficial da União de 30 de
outubro de 2015, reconheceu os cursos superiores de Administração, Física e Construção de Edifícios do
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus Santa Inês. O MEC renovou o reconhecimento do Curso
de Administração/ Campus Santa Inês, através da Portaria nº 271, de 3 de abril de 2017.
O Município de Santa Inês localiza-¬se no Vale do Pindaré a 240 Km da Capital São Luís. A origem do
mesmo está associada ao desenvolvimento da cultura canavieira e algodoeira da região. O crescimento
econômico de Santa Inês foi motivado pela implantação das rodovias federais, BR 222 e BR 316, bem
como pela estrada de Ferro Carajás, uma cidade localizada em um cruzamento multimodal. Conta com
uma população de aproximadamente 85 mil habitantes, área de 605,609 Km2 e IDH 0,674. Do ponto de
vista  econômico,  o  município  de  Santa  Inês  concentra  arranjos  produtivos  focados  nos  setores  do
Comércio, Educação, Construção Civil e Psicultura para o desenvolvimento da região.

Curso:

O  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Construção  de  Edifícios,  ofertado  pelo  Instituto  Federal  de
Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - Campus Santa Inês – MA, na modalidade
presencial, com periodicidade semestral, no turno noturno, funciona no endereço Rodovia BR ¬316,
S/N, Centro, no município de Santa Inês – MA, endereço cadastrado no e¬MEC. O curso foi autorizado
“ad referendum” por Resolução do Conselho Superior do IFMA nº016/2009, de 09 de junho de 2009,
apreciado posteriormente pelo CONSUP, através da Resolução CONSUP nº 118, de 30 de setembro de
2013. O curso oferta 40 vagas anuais, sendo estabelecido como tempo mínimo de integralização de três
anos e meio, máximo de cinco anos e atualmente é oferecido com 3090 horas relógio. A entrada no curso
é única e se dá somente através do Enem com cotas de acordo com a legislação vigente.
De acordo com o PPC a carga horária do Curso é de 3.090 horas, distribuídas da seguinte forma: 2.830
horas  de  unidades  curriculares,  240  horas  de  Atividades  Complementares, 200  horas  de  Estágio
Supervisionado e 60 horas de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). As Atividades Complementares
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Curso:

são caracterizadas pelo aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante através de estudos e
práticas pedagógicas, tais como: Monitoria, programas de Extensão, visitas orientadas a empresas e
cursos realizados em outras áreas afins.
O Coordenador do Curso é o Professor Jefferson Heitor de Oliveira Rocha, graduado em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista, vinculo estatutário, com regime de
trabalho em dedicação exclusiva, com tempo de exercício na Instituição de 6 (seis) anos e 4 (quatro)
meses. Assumiu a coordenação através da Portaria nº 7.088, de 17 de novembro de 2016.
O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios é constituído
pelos professores: Jefferson Heitor de Oliveira, Especialista, DE, tempo de permanência desde o ano de
2016,  Aristóteles  de  Almeida  Lacerda  Neto,  Doutor,  jornada  de  Dedicação  Exclusiva,  tempo  de
permanência desde o ano de 2015, Francisco Pessoa de Paiva Júnior, Mestre, jornada de Dedicação
Exclusiva,  tempo  de  permanência  desde  o  ano  de  2015,  Ângela  Maria  Correa  Mouzinho  Santos,
Doutora, jornada de 40 horas, tempo de permanência desde o ano de 2017, Darcilius Marcus de Sousa,
Especialista, jornada de Dedicação Exclusiva, tempo de permanência desde o ano de 2016, Lindemberg
Alex Pereira Trindade, Especialista, jornada de 40 horas, tempo de permanência desde o ano de 2017.
Assim temos um NDE institucionalizado, implantado e atuante no Campus Santa Inês.

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

O Curso avaliado é um Curso Tecnológico em Construção de Edifícios,  a  comissão avaliadora foi
formada pelos professores Dr. Pedro Daniel da Cunha Kemerich (UNIPAMPA) e Dr. Rupert Barros de
Freitas (FUNCESI) para realização da avaliação in loco com visita realizada no período de 18 a 21 de
Fevereiro  de  2018.  O  curso  de  Tecnológico  em  Construção  de  Edifícios  do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão –IFMA é ofertado no Campus Santa Inês-MA, localizado
na Rodovia BR 316, S/N, CEP 65300-000 e não há divergência com o endereço postado no sistema
e-MEC, nem com o do ofício de designação. Os procedimentos de análise e verificação no local foram
realizados pela comissão atendendo as normas e premissas do Instrumento de Avaliação para Fins de
Reconhecimento de Cursos de Graduação. Durante os trabalhos utilizou-se como base para avaliação os
seguintes documentos oficiais: PDI, PPC, relatórios da CPA, atas de colegiado e de NDE, currículos e
demais registros oficias dos docentes vinculados ao curso, regulamentos, estatuto e regimento geral da
instituição, portarias e demais documentos disponibilizados à comissão. No sistema e-MEC o despacho
saneador  consta  como atendido  satisfatoriamente  às exigências  do  Ministério  da Educação,  não há
diligências.

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
ininterrupto do docente
com o curso (em meses)

ALCIONE LINO DE
ARAUJO

Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)

ANGELA MARIA
CORREA MOUZINHO
SANTOS

Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

ARISTOTELES DE Doutorado Integral Estatutário 96 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
ininterrupto do docente
com o curso (em meses)

ALMEIDA LACERDA
NETO

Claudio Sousa Figueredo Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

DARCILIUS MARCUS
DE SOUSA

Especialização Integral Estatutário 78 Mês(es)

DIELY CAROLINE
PEREIRA SOUSA

Especialização Integral Estatutário 12 Mês(es)

EMANUEL CLEYTON
MACEDO LEMOS

Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

FRANCISCO PESSOA
DE PAIVA JUNIOR

Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

GENILTON LUIZ
FREITAS MARQUES

Especialização Integral Estatutário 48 Mês(es)

JALIO ARAUJO DA
SILVA

Especialização Integral Estatutário 60 Mês(es)

JEFFERSON HEITOR DE
OLIVEIRA ROCHA

Especialização Integral Estatutário 71 Mês(es)

JOAO DAMASCENO DE
OLIVEIRA MARQUES

Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

LINDEMBERG ALEX
PEREIRA TRINDADE

Especialização Integral Estatutário 66 Mês(es)

LUANA CELINA
LEMOS DE MORAES

Mestrado Integral Estatutário 18 Mês(es)

MARCIO SOUSA
SANTOS

Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

PAULO BATALHA
GONCALVES

Especialização Integral Estatutário 12 Mês(es)

RICARDO SERGIO
MEDEIROS
MAGALHAES

Mestrado Integral Estatutário 72 Mês(es)

ROBERT CHARLES
MOREIRA CALAND

Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)

Roney Lopes Brito Mestrado Integral Estatutário 72 Mês(es)

CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

3.800
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

3.800

1.1.

Contexto educacional
4

Justificativa para conceito 4:O PPC está muito bem organizado com atividades teórico-
práticas. Conforme verificado na reunião com o NDE, foi resultado do trabalho dos
membros e aprovado pelo colegiado, com a participação discente. É importante destacar que
o PPC apresentado data do ano de 2009, apesar do NDE já apontar algumas alterações
referentes ao mesmo, para ementa de disciplinas. Atende muito bem às demandas da cidade
e região.

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 4

Justificativa para conceito 4:Foi constatado em reuniões com os professores, alunos e pela
documentação apresentada, que as atividades de ensino, pesquisa e extensão estão muito
bem implantadas.

1.3. Objetivos do curso 4

Justificativa para conceito 4:Os objetivos estabelecidos para o curso atendem muito bem à
demanda do mercado de trabalho considerando as condições da cidade e do seu entorno.
Contemplam possibilidades de empregabilidade para os egressos.

1.4. Perfil profissional do egresso 4

Justificativa para conceito 4: O perfil profissional expressa muito bem as competências do
egresso, o que é assegurado pelas atividades previstas no PPC

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a
extensão, caso estejam contempladas no PPC)

4

Justificativa para conceito 4:A estrutura curricular atende muito bem. É importante
salientar que a matriz apresentada é resultado de uma construção coletiva dos acadêmicos do
curso, coordenação, NDE e do colegiado, conforme relatado nas reuniões.

1.6. Conteúdos curriculares 4

Justificativa para conceito 4:Observou-se que os conteúdos curriculares atendem muito
bem.

1.7. Metodologia 3

Justificativa para conceito 3: Observou-se a realização de aulas práticas, visitas técnicas,
aulas em laboratórios, expositivas e dialogadas.

1.8. Estágio curricular supervisionado   Obrigatório para os cursos que contemplam
estágio no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou
para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado.

4

Justificativa para conceito 4:O estágio curricular está muito bem normatizado,
sistematizado, regulamentado e definido para o curso. Pelo relato dos alunos, as empresas da
região têm preferência pelos estudantes do IFMA.

1.9. Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de escolas da Educação
Básica   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

about:blank

5 de 18 05/03/2018 16:28



Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

3.800

1.10. Estágio curricular supervisionado - relação entre licenciandos, docentes e
supervisores da rede de escolas da Educação Básica   Obrigatório para Licenciaturas.
NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para
Licenciaturas. NSA para dos demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

1.12. Atividades complementares   Obrigatório para os cursos que contemplam
atividades complementares no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes
curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de
atividades complementares.

4

Justificativa para conceito 4: As atividades complementares ocorrem muito bem, podendo
ser consideradas as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

1.13. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   Obrigatório para os cursos que
contemplam TCC no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares
nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC.

4

Justificativa para conceito 4:O trabalho de conclusão de curso está muito bem
regulamentado, considerando os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação
e coordenação.

1.14. Apoio ao discente 4

Justificativa para conceito 4:Constatou-se que a instituição oferece várias alternativas
voltadas ao apoio ao discente, tais como: atendimento pedagógico, atenção aos alunos com
necessidades especiais, nivelamentos, ajuda para participação em congressos, visitas,
moradia e transporte, atendimento psicológico, atendimento médico, assistentes sociais,
enfermeiros, intérpretes, atuando muito bem. Existem o CAE: Coordenação de Assuntos
Estudantis e o NAPNE: Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas.

1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3

Justificativa para conceito 3:A comissão verificou, nas reuniões com os discentes e
docentes, que as ações decorrentes dos processos de avaliação estão implantadas de maneira
suficiente.

1.16. Atividades de tutoria   Obrigatório para cursos a distância e presenciais,
reconhecidos, que ofertam 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria N° 4.059 de 10 de dezembro de 2004. NSA para cursos
presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso não oferece carga horária na modalidade à
distância.

1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem

3
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

3.800

Justificativa para conceito 3:A instituição atende de maneira suficiente para que o aluno
desenvolva as atividades previstas no projeto pedagógico do curso. Foi apresentado à esta
comissão um laboratório de informática com 21 computadores, que atendem toda a IES. Na
biblioteca existem mais quatro. A rede wifi, de acordo com os estudantes, é mediana.

1.18. Material didático institucional   Obrigatório para cursos a distância. NSA para
cursos presenciais que não contemplam material didático institucional no PPC. (Para
fins de autorização, considerar o material didático institucional disponibilizado para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso presencial.

1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   Obrigatório para
cursos a distância. NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de
interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso presencial.

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 4

Justificativa para conceito 4:Os procedimentos avaliativos estão coerentes com os
objetivos do curso e o perfil do egresso. Os alunos demonstraram satisfação com os
processos de ensino-aprendizagem executados pelos docentes, atendendo, desta foram,
muito bem ao curso.

1.21. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como
critério de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital,
ambulatório e centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos
equivalente à matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s)
unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no
vestibular do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência;
atendimento primário e secundário capaz de diagnosticar, tratar as principais doenças e
apto a referir casos que necessitem cuidados especializados)

4

Justificativa para conceito 4:O número de vagas permite um atendimento muito bom aos
alunos por parte do corpo docente e IES.

1.22. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas.
NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino
no PPC.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

1.23. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS - relação
alunos/docente   Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC,
a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

1.24. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS – relação
alunos/usuário   Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC,
a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para osNSA
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

3.800

demais cursos.

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde   Obrigatório para os cursos da
área da saúde. NSA para Medicina e demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas.
NSA para demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do
Curso, Plano de Desenvolvimento Institucional, Políticas de Formação Docente, Formulário
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC, Documentação Comprobatória e Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber.

3.550

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 3

Justificativa para conceito 3:A comissão após reunião com o NDE, alunos, professores e
análise do PPC e demais documentos do Curso como portarias e atas entende que a atuação
do NDE é suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. Cabe salientar que a versão
atual do PPC é datada de 2009.

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 3

Justificativa para conceito 3:A atuação do Coordenador é suficiente, considerando, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e
discentes e representatividade nos colegiados superiores.

2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a)
coordenador (a)   (Para casos de CST, as experiências de gestão acadêmica dos
coordenadores de curso em nível técnico - Ensino Básico -  também podem ser
consideradas, englobando todos os setores envolvidos com ensino, pesquisa e
extensão, em qualquer nível)

4

Justificativa para conceito 4:O Professor Coordenador atua como docente no ensino
superior desde 2011.

2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso   Obrigatório para cursos
presenciais. NSA para cursos a distância.

5

Justificativa para conceito 5:O regime de trabalho do Coordenador do Curso é integral,
sendo que que a relação entre o número de vagas anuais autorizadas e as horas semanais
dedicadas à coordenação é menor que 10.

2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA
para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso Tecnológico em Construção
de Edifícios é ofertado na modalidade presencial.

2.6. Titulação do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se3
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bacharelados/licenciaturas)

Justificativa para conceito 3:44% dos docentes tem titulação obtidas em programas de pós-
graduação stricto sensu.

2.7. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs,
ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

Justificativa para conceito 3:Do total de 25 professores atualmente ligados ao Curso 12%
tem Doutorado.

2.8. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50%
Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a
60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito
5 – maior ou igual a 80%)

5

Justificativa para conceito 5:100% dos docentes tem regime de trabalho integral uma vez
que possuem o regime de trabalho em dedicação exclusiva ou 40h

2.9. Experiência profissional do corpo docente   (Para fins de autorização, considerar
os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura.   (Para os
cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:
Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a
40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50%
e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e
menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui,
pelo menos, 5 anos)

3

Justificativa para conceito 3:Aproximadamente 50% dos docentes possui experiência
profissional 3 anos para cursos superiores de tecnologia.

2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica   (para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs,
ou dois primeiros anos, se licenciaturas)   Obrigatório para cursos de licenciatura e
para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA
para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70%

4
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possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5
anos)  

Justificativa para conceito 4:Aproximadamente 80% do corpo docente possui experiência
de pelo menos 2 anos no magistério superior.

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas    Obrigatório para
cursos a distância (relação entre o número de docentes - 40h em dedicação à EaD - e o
número de vagas). NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 3

Justificativa para conceito 3:O funcionamento do colegiado implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos segmentos, periodicidade das
reuniões, registros e encaminhamento das decisões.

2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

Justificativa para conceito 3:Aproximadamente 50% dos docentes tem entre 4 a 6
produções nos últimos 3 anos.

2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso   (Para fins de autorização,
considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Obrigatório para cursos a distância e
presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na
modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos
presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de
autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Obrigatório para cursos a
distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do
curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos
presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

2.17. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante  
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20%
da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N°
4.059/2004. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.
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2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Exclusivo para
o curso de Medicina. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica  
Exclusivo para o curso de Odontologia. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para os cursos
da área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos .

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso,
Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia, quando couber. Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e
Documentação Comprobatória.

3.270

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de
autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

1

Justificativa para conceito 1:Não existem hoje na IES gabinetes de trabalho para
professores em tempo integral - TI, o que existe é uma sala de professores de uso comum.

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3

Justificativa para conceito 3:A coordenação do curso compartilha um espaço com o
Departamento de Ensino da IES, porém neste espaço são realizadas outros atendimentos o
que não garante privacidade no atendimento aos docentes e dissentes do Curso.

3.3. Sala de professores   (Para fins de autorização, considerar a sala de professores
implantada para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros
anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de trabalho
para 100% dos docentes do curso.

2

Justificativa para conceito 2:Considerando o número de professores da IES e a dimensão
atual da sala de professores esta pode ser considerada insuficiente. Não existem locais para
acomodar os professores em sua totalidade, não há escaninhos suficientes (há apenas 12) e
apenas 4 computadores e uma impressora mais Scanner além de mobiliário como
refrigerador, cadeiras, mesas, dentre outros. Há boa iluminação natural e ventilação além de
ar condicionado.

3.4. Salas de aula   (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

4

Justificativa para conceito 4:As salas são consideradas muito boas, uma vez que contam
com classes relativamente novas, boa iluminação, ventilação natural, ar condicionado,
projetor multimídia e lousa digital.

about:blank

11 de 18 05/03/2018 16:28



Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

3.800

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática   (Para fins de autorização,
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

2

Justificativa para conceito 2:Considerando que há apenas 21 computadores disponíveis no
laboratório de informática e apenas mais 4 na biblioteca a comissão entende que no que se
refere ao acesso à informática para o curso atendem, de maneira insuficiente, considerando,
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao
número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, wi-fi, política de
atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. Cabe destacar que
não há um laboratório de consulta livre.

3.6. Bibliografia básica   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia
básica disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)   Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1
título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passa a
figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – de 13 a 19 vagas
anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais  
Procedimentos para cálculo: Identificar as unidades curriculares (disciplinas) do curso,
identificar os títulos (livros) da bibliografia básica em cada unidade, localizar o
quantitativo (nº de exemplares) de cada título relacionado, dividir o nº de vagas pelo
somatório de exemplares em cada disciplina, calcular a média dos resultados das
divisões anteriores.   Caso algum título da bibliografia básica atenda a outro(s)
curso(s), é necessário dividir o total de vagas do(s) outro(s) curso(s) pelo total de
exemplares do título e recalcular a média considerando esses valores.

5

Justificativa para conceito 5:O acervo da bibliografia básica possui no mínimo três títulos
por unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para menos de 5
vagas anuais autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que
efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio
da IES. Destaca-se o número de exemplares e sua conservação.

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da
bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

5

Justificativa para conceito 5:O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos,
cinco títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título. Destaca-se a
conservação dos exemplares e suas quantidades.

3.8. Periódicos especializados   (Para fins de autorização, considerar os periódicos
relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)   Para fins de autorização, os critérios de análise passam a
figurar da seguinte maneira:   Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou
igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 –
maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12

5

Justificativa para conceito 5:Além de 6 periódicos impressos há acesso aos periódicos da
CAPES. Destaca-se a presença de cópias físicas: Revista Teoria e Prática na Engenharia
Civil; Revista Téchne; Revista Concreto & Construções; Revista Brasileira de Ciência do
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Solo; Arquitetura Revista; Revista Obras & Projetos.

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não
utilizam laboratórios especializados.   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância,
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os
respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia
Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário
e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda
Escola.

3

Justificativa para conceito 3:A comissão após a visita considera que: os laboratórios
didáticos especializados implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e
segurança atendem, de maneira suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos:
quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas autorizadas. Cabe
destacar que para atender o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia é
necessária a separação de alguns laboratórios que hoje ocupam o mesmo espaço na IES o
que também contribuirá para o aumento da qualidade e da segurança dos usuários destes
espaços.

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não
utilizam laboratórios especializados.   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância,
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os
respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia
Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário
e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda
Escola.

3

Justificativa para conceito 3:A comissão considera a qualidade dos laboratórios didáticos
especializados como suficiente uma vez que estes devem buscar melhorias no que diz
respeito a acessibilidade, equipamentos, normas de segurança/mapas de risco, equipamentos
de segurança coletiva e individual.

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços   NSA para cursos que não
utilizam laboratórios especializados.   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância,
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os
respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia
Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário
e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda
Escola.

3
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Justificativa para conceito 3:Os laboratórios visitados encontravam-se em boa situação de
limpeza e conservação do espaço. Havia um técnico especializado o qual acompanha as
atividades e é responsável pelas demais rotinas do laboratório. Cabem melhorias no que diz
respeito as normas de segurança e utilização do laboratório, dispositivos de segurança
coletivo e mapas de risco que em alguns laboratórios são inexistentes. Desse modo a
comissão entende que: os serviços dos laboratórios especializados implantados com
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira
suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio técnico, manutenção de
equipamentos e atendimento à comunidade.

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)  
Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de
Direito. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação  
Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados   Obrigatório para
cursos da área da saúde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.   (Para o
curso de Medicina, verificar o cumprimento da Portaria MEC/MS 2.400/07)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para os cursos da área de
saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.17. Biotérios   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem
no PPC. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.18. Laboratórios de ensino para a área da saúde   Obrigatório para os cursos da área
de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde
que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.

NSA
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Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde
que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)   Obrigatório para todos os cursos que
contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

3.22. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)   Obrigatório para todos os
cursos que contemplem no PPC a utilização de animais em suas pesquisas.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso   NSA para cursos que não têm
Diretrizes Curriculares Nacionais

Sim

Justificativa para conceito Sim:O curso segue as diretrizes gerais para cursos de
tecnologia.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica , conforme disposto na
Resolução CNE/CEB 4/2010   NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena , nos termos da Lei Nº
9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da
Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004.

Sim

Justificativa para conceito Sim:O curso possui disciplina optativa de Educação, inclusão e
diversidade que trata da questão étnica-racial e a instituição possui um Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), que fomenta encontros, palestras e projetos com a
participação docente e discente do curso de Tecnologia de Construção de Edifícios.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos , conforme disposto
no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, deSim
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30/05/2012.

Justificativa para conceito Sim:O tema é abordado na disciplina optativa Educação,
Inclusão e Diversidade.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista , conforme
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:Esta questão é tratada pelo NAPNE: Núcleo de Apoio às
pessoas com necessidades educacionais específicas.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.6. Titulação do corpo docente   (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) Sim

Justificativa para conceito Sim:O corpo docente do Curso de Tecnologia em Construção
de Edifícios possui professores 7 Doutores, 6 Mestres, 7 Especialistas e 6 graduados em
processo de término de pós-graduação.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE)   (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)
  NSA para cursos sequenciais

Sim

Justificativa para conceito Sim:O NDE atende a Resolução CONAES N° 1, de
17/06/2010, possuindo cinco docentes do curso com regime de trabalho de tempo integral.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia   (Portaria Normativa N°
12/2006)   NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais

Sim

Justificativa para conceito Sim:Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia, 3º edição, página 77, 2016, o Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios
atende a denominação.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.9. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  
(Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,
18/12/2002)   NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais

Sim

Justificativa para conceito Sim: A matriz contempla a Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria
N°1024, 11/05/2006 e Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.10. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas    NSA
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Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução
CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP
Nº 1/2006 (Pedagogia). Resolução CNE/CP N° 1/2011 (Letras). Resolução CNE N° 2,
de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura,
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e
formação continuada)   NSA para tecnológicos e sequencias

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.11. Tempo de integralização   Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação
inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada)   N SA para
tecnológicos e sequenciais

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso superior de tecnologia.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da
ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N°
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.

Sim

Justificativa para conceito Sim:A IES possui banheiros adaptados para cadeirantes e um
elevador.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.13. Disciplina de Libras   (Dec. N° 5.626/2005) Sim

Justificativa para conceito Sim:A disciplina Libras é oferecida como optativa.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.14. Prevalência de avaliação presencial para EaD   (Dec. N° 5.622/2005, art. 4°,
inciso II, § 2°)   NSA para cursos presenciais

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso presencial.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.15. Informações acadêmicas   (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010)

Sim

Justificativa para conceito Sim:As informações acadêmicas são divulgadas na forma
impressa e virtual.
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Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.16. Políticas de educação ambiental   (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto
Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)

Sim

Justificativa para conceito Sim:O tema é tratado em disciplinas do curso como também na
Semana do Meio Ambiente, a qual é aberta para toda a instituição.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.17. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.     Resolução
CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura - e formação continuada).   NSA para bacharelados, tecnológicos e
sequenciais  

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois o Curso em Processo de Renovação de
Reconhecimento é Tecnológico em Construção de Edifícios na modalidade presencial.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A comissão designada para realizar a avaliação “in loco” número 137114, processo e-MEC número
201617006, referente à Renovação de Reconhecimento do Curso de Construção de Edifícios do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, no município de Santa Inês – MA,
composta pelos professores Dr. Pedro Daniel da Cunha Kemerich (Coordenador) e Dr. Rupert Barros de
Freitas, após visita a IES, verificação de documentos e entrevistas com o corpo docente, discentes e com
alguns membros do corpo técnico-administrativo, verificou que o curso atende muito bem à maioria dos
indicadores das dimensões avaliadas.

A comissão atribuiu os seguintes conceitos às dimensões:
Dimensão 1. Organização Didático-Pedagógica – 3,8
Dimensão 2. Corpo Docente – 3,55
Dimensão 3. Infraestrutura – 3,27
Assim, pelas diretrizes da Comissão de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e neste instrumento
de avaliação, o Curso de Construção de Edifícios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão – IFMA obteve Conceito Final equivalente a 4,0.

CONCEITO FINAL

4
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