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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

A mantenedora da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba – FACITEC é a Associação Educativa de
Janaúba - SOEDUCAR, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº
18.635.078/0001-48.
A mantenedora está sediada na Rua Cirilo Barbosa, nº 18, CEP 39440000, – centro na cidade de Janaúba –
MG, conforme registro no Cartório do segundo Ofício do Judiciário de notas da Comarca, registrado nº 490.
livro A, de 28 de agosto de 2003.
A mantida, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba – FACITEC – está sediada na Rua Cirilo Rosa ,
número 18, centro, na cidade de Janaúba – MG, e foi credenciada pela Portaria Ministerial nº 129, de 02 de
fevereiro de 2017, e publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de fevereiro de 2017. A FACULDADE
DE CIÊNCIAS e  TECNOLOGIA DE JANAÚBA – FACITEC –  é  uma IES mantida  pela  Associação
Educativa de Janaúba - SOEDUCAR, Pessoa Jurídica de Direito Privado – com fins lucrativos, Sociedade
por quotas de Responsabilidade Limitada, Mercantil ou Comercial, com duração por tempo indeterminado,
cadastrada no Ministério da Fazenda com CNPJ nº. 05842.305/0001-64, constituída em 14 de junho de
2002,  com sua  sede  social  localizada  à  Rua Cirilo  Barbosa,  nº.  18,  centro,  CEP 39440000,  cidade  de
Janaúba, Minas Gerais.
A mantenedora  foi  criada  com a  finalidade  de  exercer  atividades  de mantença de  Estabelecimentos  de
Ensino Superior, cujo contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, datado de 28 de agosto de 2003, sob registro n° 490, livro A, de 28 de agosto de 2003.
A FACITEC iniciou suas atividades em março de 2017, tendo seu ato de credenciamento oficializado pela
Portaria MEC nº. 129, de 02/02/2007 e autorizada a oferta do Curso de Psicologia através da Portaria MEC
nº 112, Pag 13 nº 25, de 16 de fevereiro de 2017 para funcionamento na Rua Cirilo Barbosa, Centro, s/n,
CEP 39440-000,Janaúba, Minas Gerais.
Atualmente a Faculdade de Ciências e Tecnologiade Janaúba oferece o curso de graduação de Psicologia,
com um total de 75 alunos. Possui ainda cursos de pós-graduação nas áreas de educação e saúde.
A missão da FACITEC, conforme definido em seu PDI versão 2014-2018 é: "Criar escolas e oferecer ensino
em todos os níveis, contribuindo efetivamente para a formação de cidadãos autônomos e conscientes, que
possam se assumir como agentes de transformação da realidade em que estão inseridos, autores do processo
de conhecimento e profissionais qualificados afinados com as exigências do mundo contemporâneo".
A FACITEC está localizada na cidade de Janaúba, localizado há aproximadamente 558 km de distância de
Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, com acesso pela Rodovia BR 122. O município localiza-
se  na  Região  Norte  do  Estado.  Essa  microrregião  possui  clima  tropical  quente  e  semiárido,  longitude
43º18’32”, latitude 15º48’09” e altitude de 516 metros acima do nível do mar.
A  população  total  do  município  de  Janaúba,  de  acordo  com o  censo  do  IBGE (2017)  era  de  71.653
habitantes,  sendo  estimada  uma  população  de  aproximadamente  350.000  habitantes  na  microrregião
composta pelas cidades do entorno do município. As atividades econômicas predominantes no município
são a pecuária, agricultura e o comércio.
O IDHM de Janaúba é 0,696, considerado um patamar médio, de acordo com a escala da Programa das
Nações Unidas. O PIB per capita registrado pelo IBGE (2014) de Janaúba é R$ 11.902,36, que corresponde
a 60,15% do PIB per capita estadual.

Curso:

A FACITEC, instituição que solicita autorização para Curso de ODONTOLOGIA está localizada na região
Norte Mineira que apresenta em sua trajetória histórica, uma forte ligação com o Nordeste: sua ocupação,
seu povoamento,  as  ligações  inter-regionais,  tudo isto  direciona para uma continuidade entre  ambos.  A
FACITEC se  propõe  a  oferecer  ensino  em todos  os  níveis,  contribuindo  para  a  formação  de  cidadãos
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Curso:

autônomos e conscientes, que possam se assumir como agentes de transformação da realidade em que estão
inseridos, autores do processo de conhecimento e profissionais qualificados afinados com as exigências do
mundo contemporâneo, missão esta que direciona a seleção dos cursos a serem ofertados pela respectiva
instituição.  De  acordo  com  o  PPC  proposto  para  o  Curso  de  ODONTOLOGIA,  a  saúde  na  região
Nortemineira, Vale do Mucuri e Jequitinhonha requer atenção especial, pois apresenta um quadro que requer
ações  de  melhoria  de  acesso  e  atendimento  que  visem minimizar  problemas  como a  concentração  de
atendimentos de maior complexidade na cidade de Montes Claros. O Norte de Minas integra o Programa de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e a Rede de Saúde Bucal do Norte de
Minas da Superintendência Regional de Saúde (SRS) localizada na cidade de Montes Claros, e conta com 53
municípios que integram sua área de atuação. O Núcleo de Atenção Primária à Saúde da SRS declarou
recentemente em evento público que os municípios devem incrementar as ações com vistas à melhoria do
acesso e qualidade dos serviços  de  atenção básica,  bem como apresentou as  atribuições  dos pontos  de
atenção da Rede de Saúde Bucal. Atualmente, a Rede de Saúde Bucal nortemineira conta com sete Centros
de Especialidades Odontológicas (CEOs) credenciados em Montes Claros, Grão Mogol, Coração de Jesus,
Monte Azul, Salinas, Taiobeiras e Rio Pardo de Minas e somente um hospital credenciado em saúde bucal
para atendimento a uma população, aproximada, de 1.735.670 habitantes. Neste cenário, a FACITEC propõe
a criação do curso de ODONTOLOGIA para contribuir com o cumprimento do conjunto de estratégias de
qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde propostos pelo PMAQ, bem
como melhorar as condições socioculturais da população e reduzir os problemas de saúde bucal regionais. O
curso  de  ODONTOLOGIA  visa  proporcionar  conhecimentos  e  atitudes  relevantes  para  a  formação
científicocultural  do futuro profissional  com atitudes e valores correspondentes à ética profissional e ao
compromisso  com  a  sociedade,  especialmente  a  nortemineira,  de  forma  a  melhorar  a  permanência  da
população gorutubana na cidade evitando deslocamentos  que colocam em risco a  vida das pessoas que
buscam um curso de ODONTOLOGIA, sendo que a cidade possui apenas um curso de Odontologia em
funcionamento da Faculdade FUNORTE de Janauba com 90 vagas anuais ofertadas. Em cumprimento a sua
missão a FACITEC busca a autorização de funcionamento do curso de ODONTOLOGIA para a formação
de agentes de transformação da realidade em que estão inseridos, autores do processo de conhecimento e
profissionais qualificados afinados com as exigências do mundo contemporâneo e das políticas públicas de
saúde bucal. O Curso de Graduação em Odontologia da FACITEC tem como Perfil do Egresso o Cirurgião
Dentista, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capaz de atuar em todos os níveis de
atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. Profissional capacitado ao exercício de atividades
referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade
social,  cultural  e  econômica  do seu meio,  dirigindo  sua  atuação  para a  transformação da realidade  em
benefício da sociedade. O coordenador do curso é o prof. Agnaldo Rocha Junior, graduado em Odontologia,
com Mestrado e Doutorado na área, 12 anos de experiência profissional e do magistério superior. O curso de
Odontologia está proposto para ser ofertado no mesmo endereço da instituição, rua Cirilo Barbosa, n. 18,
Centro, CEP 39.440-000, Janúba-MG, com oferta de 80 vagas anuais no turno integral, carga horária de
5.200 horas/ aula ou 4.333 horas/ relógio e tempo mínimo de integralização de 5 (cinco) anos. O NDE se
encontra composto pelos professores: Agnaldo Rocha de Souza Junior (coordenador), Deicola Coelho Filho,
Luciana Nogueira Londe, Melissa Barral Maia e Ronilson Ferreira Freitas.

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

Os avaliadores "ad-hoc" designados - Jorge Abel Flores (coordenador) e Ana Isabel Fonseca Scavuzzi para a
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Síntese da ação preliminar à avaliação:

Avaliação Nº 138393, Nº do processo: 201701270, FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE
JANAUBA - FACITEC, Curso de ODONTOLOGIA, sendo o Coordenador do Curso: Agnaldo Rocha de
Souza Junior  efetuaram todos os  trâmites  necessários  de  modo a realizar  o  trabalho de acordo com os
padrões recomendados pelo MEC. Os documentos disponibilizados pela instituição no sistema e-MEC (PDI,
PPC, relatórios  da CPA) foram analisados previamente e  encontram-se dentro do prazo de  validade.  A
comissão fez a leitura da análise do Despacho Saneador de parecer Satisfatório previamente à avaliação
aonde conclui-se que o presente Processo atende satisfatoriamente as exigências de instrução processual
estabelecidas para a fase de análise documental pelo Decreto n. 5.773/2006, com as alterações introduzidas
pelo Decreto n. 6.303/2007, e a Portaria Normativa n. 40 de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de
dezembro de 2010. O endereço cadastrado pela IES para funcionamento do curso na Rua Cirilo Barbosa Nº
18,  Centro,  Cep:  39440000,  Janaúba/MG,  conferiu  com o  local  da  visita.  Para  início  dos  trabalhos  a
Comissão  Avaliadora  se  reuniu  com  os  dirigentes  da  IES:  Prof.  Marcio  Augusto  de  Viana  Miranda,
mantenedor; Sra. Gerusa de Miranda Viana, Diretora Presidente; Sr. Maxwell Augusto de Miranda, Diretor
Administrativo; Sra. Airan da Paz Fonseca, Procuradora Instittucional; Sra. Clarice Damasceno Barbosa,
Diretora Acadêmica; Sra. Jussara Dias, secretaria; Prof. Agnaldo Rocha de Souza Junior, coordenador do
Curso de Odontologia.  Em seguida se reuniu com a CPA, estando presentes os membros componentes:
Luciana Cardoso Nogueira, presidente da CPA; Maria Lina de Santana Freitas, representante docente; Maria
lucilia Pereira dos Santos, representante discente; Nide Farias de Souza, representante do corpo técnico-
administrativo; Adirlene do Rosario Barbosa de Souza e Silva,  representante da comunidade. Durante a
tarde do primeiro dia de visita,  a comissão se reuniu com o NDE e com o corpo docente e  visitou as
instalações da instituição e do curso.

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime Trabalho Vínculo Empregatício

AGNALDO ROCHA DE SOUZA JUNIOR Doutorado Integral Outro

AMANDA SOUTO MACHADO Mestrado Parcial Outro

DEICOLA COELHO FILHO Doutorado Parcial Outro

GEANCARLO ALMEIDA ANTUNES Mestrado Parcial Outro

JULIANO FONSECA OLIVEIRA Mestrado Integral Outro

Luciana Cardoso Nogueira Londe Doutorado Parcial CLT

LUCIANA SANTOS FAGUNDES Especialização Integral Outro

MARCO TULLIO BRAZAO SILVA Doutorado Parcial Outro

MARIA LINA DE SANTANA FREITAS Mestrado Parcial Outro

MAURICIO ALVES DE ANDRADE Mestrado Parcial Outro

MELISSA BARRAL MAIA Mestrado Parcial Outro

RONILSON FERREIRA FREITAS Mestrado Integral Outro

UALISSON JOSE FERREIRA DOS SANTOS Especialização Integral Outro

CATEGORIAS AVALIADAS
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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.

3.220

1.1.

Contexto educacional
4

Justificativa para conceito 4:O PPC de Odontologia da IES contempla de maneira muito boa
as demandas de natureza social e ambiental, há citação sobre a situação epidemiológica da saúde
bucal da população aonde se propõe a autorização do curso. O PPC contempla as informações
acerca do cenário de atenção à saúde bucal na região em relação às unidades básicas de saúde e
serviços de atenção à saúde bucal, são apresentados dados sobre centros de especialidades
odontológicas (CEOs) e número de cirurgiões-dentistas da região.

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3

Justificativa para conceito 3:As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa
constantes no PDI estão previstas, de maneira suficiente, no âmbito do curso. Em relação ás
políticas de ENSINO estão contempladas: 1. Flexibilização Curricular; 2. Mecanismos de
Nivelamento; 3. Assistência Psicopedagógica; 4. Práticas Profissionais; 5. Práticas Laboratoriais
e Simulações; 6. Seleção de Conteúdos; 7. Formação Continuada e Oferta de Pós-Graduação; 8.
Temas Transversais; 9. Processos de Avaliação do Curso como Instrumento de Qualidade; 10.
Processos de Avaliação da Aprendizagem. Em relação à PESQUISA: 1. Iniciação Científica; 2.
Trabalho de Conclusão de Curso. Em relação à EXTENSÃO: 1. Atuação na Comunidade; 2.
Acompanhamento dos Egressos; 3. Incentivo à Organização Estudantil; 4. Desenvolvimento de
programas de assistência e responsabilidade social Implantação do Sistema de Educação
Responsável.

1.3. Objetivos do curso 2

Justificativa para conceito 2:Os objetivos do curso apresentam insuficiente coerência com os
aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional. Apesar de
estarem apresentados os OBJETIVOS do curso relacionados ao desenvolvimento de habilidades
e competências conforme descrito exatamente como estão nas DCN de Odontologia; a coerência
destes objetivos é insuficiente com a estrutura curricular e o contexto educacional propostos.
Apesar de terem sido verificados como objetivos: II. APROXIMAR O CONHECIMENTO
BÁSICO DA SUA UTILIZAÇÃO CLÍNICA; III. VIABILIZAR A INTEGRAÇÃO
CURRICULAR; e, Atuação em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas
de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e
comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; Atuação
multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema
produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética; se
verifica na estrutura curricular disciplinas que caracterizam atendimento dos pacientes em
especialidades separadas como Dentística II, Periodontia II, Ortodontia II, Cirurgia II,
Endodontia II, Prótese Dental Removível, Pótese Dental Fixa I e II; caracterizando uma
formação por meio de disciplinas estanques isoladas que distanciam a formação generalista com
vistas ao atendimento nos princípios do SUS citados nos objetivos e nas DCNs.

1.4. Perfil profissional do egresso 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.

3.220

Justificativa para conceito 3:O curso de Odontologia proposto pela IES expressa de maneira
suficiente o perfil do egresso que propõe a formação do cirurgião dentista, generalista,
humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no
rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da
população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e
econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício
da sociedade, conforme preconizado nas DCNs. Também estão descritas as competências
exatamente como se encontram nas DCNs. Não estão descritos aspectos que possam diferenciar
este perfil ou competências que regionalizem ou diferenciem do texto preconizado pelas DCNs.

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

2

Justificativa para conceito 2:A estrutura curricular prevista contempla, de maneira
insuficiente, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, articulação da teoria com a prática.
Se verificam na estrutura curricular disciplinas como Anestesiologia, Materiais Odontológicos,
Biosegurança e Ergonomia, que se caracterizam como conteúdos separados e disponibilizados
como componentes curriculares/ disciplinas. Na estrutura curricular se encontram disciplinas
que caracterizam especialidades precoces e atendimento de pacientes em especialidades
separadas Dentística I e II, Periodontia I e II, Ortodontia I e II, Cirurgia I e II, Endodontia I e II,
Prótese Dental Removível; Prótese Dental Fixa I e II, caracterizando uma formação por meio de
disciplinas estanques isoladas que distanciam a formação generalista para atendimento nos
princípios do SUS citados nas DCNs para o curso de graduação em Odontologia.

1.6. Conteúdos curriculares 2

Justificativa para conceito 2:Os conteúdos curriculares previstos possibilitam, de maneira
insuficiente, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a atualização e
adequação das cargas horárias (em horas). No PPC está descrito o perfil do egresso - cirurgião
dentista, generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à
saúde, com base no rigor técnico e científico, capacitado ao exercício de atividades referentes à
saúde bucal da população. Entretanto, se verifica na estrutura curricular disciplinas que
caracterizam atendimento dos pacientes em especialidades separadas como Dentística I e II,
Periodontia I e II, Ortodontia I e II, Cirurgia I e II, Endodontia I e II, Prótese Dental Removível;
Prótese Dental Fixa I e II; caracterizando uma formação por meio de disciplinas estanques
isoladas que distanciam a formação generalista para atendimento nos princípios do SUS citados
nos objetivos e nas DCNs. Quanto à adequação das cargas horárias (em horas), o PPC não
apresenta o detalhamento da estrutura curricular quanto à distribuição da carga horária teórico-
prática para o núcleo de formação - CLÍNICA ODONTOLÓGICA, apesar de apresentar este
detalhamento para os núcleos de formação: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e
Sociais. Para disciplinas de formação em clínicas integradas de ensino estão propostas 265,60
horas, ou seja, apenas 6,13% da CH total do curso.

1.7. Metodologia 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.

3.220

Justificativa para conceito 3:As atividades pedagógicas apresentam suficiente coerência com a
metodologia prevista, inclusive em relação aos aspectos referentes à acessibilidade pedagógica e
atitudinal. Estão previstos os seguintes procedimentos metodológicos: I. AULAS
EXPOSITIVAS DIALOGADAS; II. ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SEMINÁRIOS,
PALESTRAS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS ETC); III. ATIVIDADES DE EXTENSÃO;
IV. ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA; V. FORMAÇÃO CONTINUADA (PÓS-
GRADUAÇÃO E MINICURSOS); VII. PRÁTICA PROFISSIONAL; VIII. PRÁTICA
PROFISSIONAL (PSFs, Hospitais, Centro de Especialidades e Outros Cenários); IX.
TRABALHOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS; X. INTERDISCIPLINARIDADE; XI.
FLEXIBILIDADE CURRICULAR. Não há previsão da utilização de metodologias ativas no
PPC de Odontologia o que permitiria a participação ativa e efetiva dos acadêmicos no processo
do ensino-aprendizagem, entretanto esta previsão foi citada na reunião com o NDE do curso.

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 supervisionado previsto está regulamentado,
de maneira muito boa, considerando-se a previsão de 1040h na carga horária, iniciando no 6o
semestre do curso, previsão de convênios, formalizados por ocasião da visita, e as formas de
apresentação, orientação, supervisão e coordenação regulamentadas de maneira muito boa no
PPC. Das Áreas de Estágio Curricular Supervisionado, no PPC do Curso de Odontologia, estão
previstas prática profissional nas seguintes áreas: I – Saúde Pública 1. Planejamento e Gestão em
Saúde Pública - CH: 100:00 2. Saúde Coletiva (PSF) - CH: 100:00 II - Atendimento Clínico: 1.
Atendimento Odontológico (SUS) - CH: 100:00 2. Atendimento Odontológico (Geral I) - CH:
166:40 3. Atendimento Odontológico (Geral II) - CH: 300:00 III - Assistência Odontológica
Hospitalar 1. Atendimento de Urgência e Emergência - CH: 100:00

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:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia.

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:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia.

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
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Justificativa para conceito 4:As atividades complementares previstas estão muito bem
regulamentadas, considerando os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de
aproveitamento. De acordo com o Regulamento disponibilizado no PPC de Odontologia, as
Atividades Complementares são cumpridas pelos acadêmicos e constituem-se em componentes
curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso, realizadas através de
estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância, como: I. Atividades de pesquisa;
II. Atividades culturais; III. Seminários, simpósios, congressos, conferências, e outros; IV.
Monitoria; V. Programas de Iniciação científica; VI. Representação Estudantil; VII. Cursos
realizados em outras áreas afins; VIII. Estágios não curriculares. Além disso, as Atividades
Complementares podem ser cumpridas pelo acadêmico, de acordo com os seus interesses e suas
vocações, dentro da própria Instituição e fora dela.

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 previsto está muito bem
regulamentado. Os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação do
TCC para o curso de Odontologia estão muito bem previstos no Regulamento do TCC
disponibilizado no PPC de Odontologia.

1.14. Apoio ao discente 3

Justificativa para conceito 3:O apoio ao discente previsto contempla de maneira suficiente os
programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de acessibilidade, de atividades de
nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades complementares e de
participação em centros acadêmicos. A comissão visitou o Núcleo de Apoio Pedagógico e
conheceu o psicólogo, professor responsável pelo setor. De acordo com o PPC, a IES
disponibilizará em sua política de apoio ao discente os seguintes programas: I. PROGRAMA
DE NIVELAMENTO; II. ASSISTÊNCIA PSICOPEDAGÓGICA; III. PROGRAMA DE
APOIO FINANCEIRO, a saber: A) BOLSA ADMINISTRATIVA; B) BOLSA SINDICAL; C)
BOLSA FAMÍLIA; D) PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES; E)
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PROUNI; também como
programas institucionais: IV. MONITORIA; V. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS.

1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3

Justificativa para conceito 3:As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das
autoavaliações e das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito
do curso, estão previstas de maneira suficiente. A comissão entrevistou a CPA da instituição que
atua há 3 semestres por ocasião da implantação do único curso ofertado pela IES - Curso de
Psicologia. A CPA intenciona implementar no Curso de Odontologia ações decorrentes dos
indicadores dos relatórios referentes aos atos regulatórios do curso, como norteadores para estas
ações, como também utilizar os indicadores dos relatórios obtidos pela avaliação institucional
interna.

1.16. Atividades de tutoria   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, NSA
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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.

Justificativa para conceito NSA:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia.

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

3

Justificativa para conceito 3:As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) previstas
no processo de ensino-aprendizagem permitem, de maneira suficiente, a execução do projeto
pedagógico do curso e a garantia da acessibilidade e do domínio das TICs. De acordo com o
PPC de Odontologia, para que os discentes tenham acesso às tecnologias de informação e
comunicação serão disponibilizados: I. Recursos visuais multimídias nas salas de aulas,
auditório e laboratórios; II. Site institucional com informações acadêmicas; III. Sinalização nas
rotas de fuga e saídas de emergência com informações visuais e sonoras para pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida; IV. Sistema de controle acadêmico (virtualclass) com
recursos para lançamento de informações para discentes, docentes e coordenação de curso. A
IES se propõe a disponibilizar ajuda técnica especializada à equipe pedagógica quanto às
orientações para o uso de multimeios e mídias adaptadas na didática docente para o acadêmico
com surdez que acessibilizarão o conteúdo curricular, em nome da educação de qualidade para
todos. Nesses ambientes, os discentes com necessidades especiais podem ter acesso a programas
que facilitam a aprendizagem, como o uso e ensino de códigos, linguagens, tecnologias e outros
aspectos complementares à escolarização, visando eliminar barreiras pedagógicas, físicas e de
comunicação. Outra TIC citada no PPC é a plataforma Moodlle que o curso disponibilizará aos
acadêmicos como ferramenta de acesso à projetos, trabalhos ou textos postados pelo professor.

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:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia. Não
contempla Material didático institucional.

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:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia.

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 3

Justificativa para conceito 3:Os procedimentos de avaliação previstos utilizados nos processos
de ensino-aprendizagem atendem, de maneira suficiente, à concepção do curso definida no seu
Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Será aprovado o acadêmico que obtiver a freqüência de
75% e com o aproveitamento mínimo de 60 pontos, respeitando sempre a legislação vigente. O
acadêmico que tiver um rendimento inferior a 50% dos pontos distribuídos na disciplina será
reprovado automaticamente na disciplina.
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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)

3

Justificativa para conceito 3:O número de 80 vagas anuais em turno integral previstas
corresponde de, maneira suficiente, à dimensão do corpo docente e às condições de
infraestrutura da 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:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia.

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.

5

Justificativa para conceito 5:A integração do curso com o sistema local e regional de
saúde/SUS formalizada por meio de convênio é excelente, sendo a relação/docente ou preceptor
não professor do curso prevista no PPC de Odontologia é de no máximo 4, atendendo aos
princípios éticos da formação e atuação profissional.

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.

5

Justificativa para conceito 5:A integração do curso com o sistema local e regional de
saúde/SUS formalizada por meio de convênio é excelente, considerando a relação
alunos/usuário e o atendimento aos princípios éticos da formação e atuação profissional.

1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os
demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia.

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

2

Justificativa para conceito 2:As atividades práticas de ensino para áreas da saúde estão
previstas, de maneira insuficiente, atividades práticas de ensino conforme as Diretrizes
Curriculares Nacionais priorizando o enfoque de atenção à saúde, considerando-se apenas 6,13%
da carga horária total do curso ofertada para as Clínicas Integradas com foco na integralidade da
atenção e atendimento aos princípios do SUS. Na estrutura curricular se encontram disciplinas
que caracterizam atividades práticas de ensino por meio de especialidades precoces e
atendimento de pacientes em especialidades separadas Dentística I e II, Periodontia I e II,
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Ortodontia I e II, Cirurgia I e II, Endodontia I e II, Prótese Dental Removível; Prótese Dental
Fixa I e II, caracterizando uma formação por meio de disciplinas estanques isoladas que
distanciam a formação generalista para atendimento nos princípios do SUS citados nas DCNs
para o curso de graduação em Odontologia.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso 100% presencial de Bacharelado em Odontologia.

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.

4.500

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

Justificativa para conceito 3:O PPC de Odontologia contempla a composição do NDE -
Núcleo Docente Estruturante, de acordo com a Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010. O
NDE se encontra composto pelos professores: Agnaldo Rocha de Souza Junior (coordenador,
Doutor, tempo integral), Deicola Coelho Filho (Doutora, tempo parcial), Luciana Nogueira
Londe (Doutora, tempo integral), Melissa Barral Maia (Mestre, tempo parcial) e Ronilson
Ferreira Freitas (Mestre, tempo integral). Nesta composição existem 3 docentes da área de
Odontologia e 2 do ciclo básico. A atuação do NDE implantado é suficiente, considerando os
aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. Na entrevista com o
NDE se confirmou que a concepção do PPC/ estrutura curricular proposta que apesar de
subsidiada pelas DCN do curso, não houve consulta à literatura sobre ensino odontológico
disponível e consolidada no país.

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5

Justificativa para conceito 5:A atuação do coordenador é excelente, considerando os aspectos:
gestão do curso, relação com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados
superiores. O coordenador do curso, por ocasião da visita in loco, prof. Dr. Agnaldo Rocha de
Souza Junior, possui graduação em Odontologia pela Universidade de Itaúna (2000),
aperfeiçoamento em Periodontia pela Universidade Estadual de Montes Claros (2001), título de
especialista em Periodontia pela Universidade de Itaúna (2003) e especialista em Prótese
Dentaria pela Faculdades Federais Integradas de Diamantina (2005). Mestre em Clínicas
Odontológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2007). Doutor em
Odontologia Restauradora pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Universidade de
São Paulo (FORP - USP) (2014). Professor do curso de especialização em Prótese Dentária -
Associação Brasileira de Odontologia- regional Montes Claros(ate2015). Professor efetivo da
Universidade Estadual de Montes Claros. Tem experiência clinica e como professor na área de
Odontologia, com ênfase em Clínica Odontológica, atuando principalmente nos seguintes temas
e disciplinas: Prótese dentária e Reabilitação Oral, Periodontia e Implante. Desenvolve linhas de
pesquisas sobre materiais dentários (ligas odontológicas, sistemas cerâmicos), sistema
estomatognático e DTM, Periodontia.
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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)

5

Justificativa para conceito 5:O coordenador prof. Agnaldo Rocha de Souza Junior possui
experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica, somadas, de 12 anos
incluindo de magistério superior. Possui graduação em Odontologia pela Universidade de Itaúna
(2000), aperfeiçoamento em Periodontia pela Universidade Estadual de Montes Claros (2001),
título de especialista em Periodontia pela Universidade de Itaúna (2003) e especialista em
Prótese Dentaria pela Faculdades Federais Integradas de Diamantina (2005). Mestre em Clínicas
Odontológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2007). Doutor em
Odontologia Restauradora pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Universidade de
São Paulo (FORP - USP) (2014). Professor do curso de especialização em Prótese Dentária -
Associação Brasileira de Odontologia- regional Montes Claros(ate2015). Professor efetivo da
Universidade Estadual de Montes Claros. Tem experiência clinica e como professor na área de
Odontologia, com ênfase em Clínica Odontológica, atuando principalmente nos seguintes temas
e disciplinas: Prótese dentária e Reabilitação Oral, Periodontia e Implante. Desenvolve linhas de
pesquisas sobre materiais dentários (ligas odontológicas, sistemas cerâmicos), sistema
estomatognático e DTM, Periodontia.

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 previsto do coordenador é de tempo
integral, sendo que a relação entre o número de vagas anuais pretendidas - 80 vagas anuais e as
horas semanais dedicadas à coordenação - 25h é de 4h.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso 100% presencial, Bacharelado em Odontologia.

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, se
bacharelados/licenciaturas)

5

Justificativa para conceito 5:Por ocasião da visita in loco, todos os docentes se encontram
cadastrados no formulário eletrônico do E-Mec. O corpo docente para os dois primeiros anos do
curso, estava constituído por 13 docentes, sendo 04 (quatro) doutores, 06 (seis) mestres e 04
(quatro) especialistas, perfazendo um total de 77% dos docentes do curso com titulação obtida
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)

4
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Justificativa para conceito 4:Por ocasião da visita in loco, todos os docentes se encontram
cadastrados no formulário eletrônico do E-Mec. O corpo docente para os dois primeiros anos do
curso, estava constituído por 13 docentes, sendo 04 (quatro) doutores, 06 (seis) mestres e 04
(quatro) especialistas, perfazendo um total de 77% dos docentes do curso com titulação obtida
em programas de pós-graduação stricto sensu e 30,8% de doutores. Ou seja, o percentual de
doutores do curso é maior que 20% e menor ou igual a 35%.

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:Por ocasião da visita, todos os docentes se encontram cadastrados
no formulário eletrônico do E-Mec. 38,5% dos docentes para os dois primeiros anos do curso
assinaram termo de compromisso com a IES para regime de tempo integral e 61,5% para regime
de tempo parcial, ou seja, 100% do corpo docente assinou compromisso para assumir regime de
trabalho de tempo parcial ou integral.

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)

5

Justificativa para conceito 5:Por ocasião da visita in loco, todos os docentes se encontram
cadastrados no formulário eletrônico do E-Mec. O corpo docente para os dois primeiros anos do
curso, estava constituído por 13 docentes, sendo 04 doutores, 06 mestres e 4 especialistas; 08 se
comprometeram a regime de trabalho parcial e 05 regime de trabalho integral, sendo que 11
destes docentes - 84,6% possuem pelo menos 2 anos de experiência profissional, excluídas as
atividades do magistério superior. Os professores Maria Lina de Santana Freitas e Ualisson José
Ferreira dos Santos não possuem experiência profissional (exceto magistério superior).

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:Curso 100% presencial, Bacharelado em Odontologia.

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

5
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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)  

Justificativa para conceito 5:Por ocasião da visita in loco, os docentes para os dois primeiros
anos do curso, todos cadastrados no formulário eletrônico do E-Mec, perfazendo 13 docentes,
sendo 04 doutores, 06 mestres e 4 especialistas; 08 se comprometeram a regime de trabalho
parcial e 05 regime de trabalho integral, sendo que 11 destes docentes - 84,6% possuem pelo
menos 4 anos de experiência de magistério superior. Amanda Souto Machado e Luciana Santos
Fagundes não possuem experiência de 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:Curso 100% presencial, Bacharelado em Odontologia.

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 3

Justificativa para conceito 3:O funcionamento do colegiado previsto está regulamentado de
maneira suficiente no Regimento Interno da IES, considerando, os aspectos: representatividade
dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões. DO
FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO - O Colegiado de Curso é encarregado de
organização didático-pedagógica e científica no âmbito de cada curso, é o órgão deliberativo e
normativo em matéria curricular e didático-pedagógica. Os professores serão eleitos por seus
pares e a representação discente indicada como disposto regimental. DA
REPRESENTATIVIDADE DOS SEGMENTOS, está assim constituído: I. Um presidente, sendo
este o Coordenador de Curso; II. 2 professores indicados pelos seus pares; III. Um professor
eleito por seus pares, dentre os membros do Departamento da Faculdade de Computação de
Montes Claros; IV. Um representante discente, eleito por seus pares com esta finalidade. DAS
REUNIÕES: O colegiado do curso se reunirá bimestralmente, em sessão ordinária e,
extraordinariamente, por convocação do seu coordenador, por iniciativa própria ou a
requerimento de dois terços (2/3) dos seus membros.

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)

4

Justificativa para conceito 4:Dos 13 docentes que irão compor o corpo docente do curso, nos
dois primeiros anos, 05 (38,5%) possuem 10 ou mais produções (científica, cultural, artística ou
tecnológica) nos últimos três anos e 7 (53,8%) possuem mais que 7 produções.

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

NSA
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distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais.

Justificativa para conceito NSA:Curso 100% presencial, Bacharelado em Odontologia.

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:Curso 100% presencial, Bacharelado em Odontologia.

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:Curso 100% presencial, Bacharelado em Odontologia.

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:Curso 100% presencial, Bacharelado em Odontologia.

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

5

Justificativa para conceito 5:De acordo com informação do PPC de Odontologia, a proporção
prevista dos docentes responsáveis pelas atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela
supervisão da assistência odontológica vinculada a essas atividades é de um docente para quatro
unidades de atendimento, constituída, no máximo, por dois acadêmicos trabalhando
conjuntamente.

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:O PPC de Odontologia proposto não contempla Núcleo de
apoio pedagógico e experiência docente.

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.

3.500

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)

3

Justificativa para conceito 3:Existe uma sala com 3 escrivaninhas equipadas com computador,
impressora e ar condicionado para professores TI e os mesmos são considerados suficientes.

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3
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Justificativa para conceito 3:Existe uma sala para a coordenação do curso com computador,
telefone,climatizada e mobiliário e a mesma pode ser considerada suficiente.

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:A sala de professores implantada para os docentes do curso é
insuficiente, considerando os aspectos: dimensão e disponibilidade de equipamentos de
informática.

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)

3

Justificativa para conceito 3:As salas de aula são compatíveis com o número de vagas,
climatizadas, limpas e com condições suficientes para as atividades do curso.

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)

3

Justificativa para conceito 3:Existe um laboratório de informática com 26 computadores além
de wifi nas dependências da instituição suficientes para o atendimento dos alunos do Curso de
Odontologia nos primeiros dois anos do curso, além de acessibilidade, velocidade de acesso à
internet, política de atualização de equipamentos e softwares e dimensão do espaço físico.

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.

4

Justificativa para conceito 4:A maioria do acervo da bibliografia básica, com no mínimo três
títulos por unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para a faixa
de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas, 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.

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da 5
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bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

Justificativa para conceito 5: O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos,
cinco títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.
Ela está informatizada, através do sistema acadêmico, com acesso para a comunidade
acadêmica.

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:A IES disponibiliza acesso para periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos distribuídos
entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos
3 anos, foram vistos 11 periódicos impressos no momento da visita in loco que são: Odontologia
Clínico-Científica, Jornal Brasileiro de Medicina, Revista Sul-Brasileira de Odontologia, The
International Journal of Oral, Revista Implante Newsperio e Infarma - Ciências Farmacêuticas,
Revista Brasileira de Análises Clínicas, Brazilian Jounal of Biology, Revista Bioética,
Pharmacia Brasileira e Jornal Brasileiro de Patologia. Ainda possui mais de 20 títulos de revistas
disponibilizadas online, no sistema da biblioteca, como exemplo: Revista de Dentística, Journal
of Oral Microbiology, RGO, RSBO, RBO, RBP, etc.

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.

4

Justificativa para conceito 4:Por ocasião da visita, se encontrava implantado um laboratório
para atividades pré-clínicas de Odontologia com respectivas normas de funcionamento,
utilização e segurança que atende, muito bem, aos aspectos: quantidade de equipamentos
adequada aos espaços físicos e as 80 vagas anuais pretendidas. Este laboratório possui 21
equipos odontológicos novos instalados, com unidade para canetas de alta e baixa rotação,
seringa tríplice e refletor odontológico instalados e em funcionamento. Cada unidade de
atendimento/ ensino possui um manequim odontológico. Neste laboratório existe um aparelho
de fotopolimerização e um amalgamador. Também está implantado um espaço para esterilização
de instrumentais para atividades pré-clínicas do curso de Odontologia, com uma autoclave
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vertical e uma autoclave horizontal novas e instaladas, num espaço com computador e área para
selagem e passagem do material limpo e embalado. Há outro espaço com 2 aparelhos de Raios X
intrabucal instalados, faltando instalar as respectivas cadeiras, neste espaço serão desenvolvidas
as aulas pré-clínicas de radiologia odontológica.

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.

4

Justificativa para conceito 4:Por ocasião da visita, se encontrava implantado um laboratório
para atividades pré-clínicas de Odontologia, um laboratório para ensino pré-clínico da radiologia
odontológica intrabucal e um espaço para esterilização de instrumentais. Estes laboratórios
especializados implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança
atendem, muito bem, aos aspectos: adequação ao currículo para os dois primeiros anos do curso,
acessibilidade com plataforma para transporte de cadeirantes e placas de localização em braile,
além de equipamentos novos recém instalados.

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.

4

Justificativa para conceito 4:Por ocasião da visita, se encontrava implantado um laboratório
para atividades pré-clínicas de Odontologia, um laboratório para ensino pré-clínico da radiologia
odontológica intrabucal e um espaço para esterilização de instrumentais. Os serviços destes
laboratórios especializados implantados possuem as respectivas normas de funcionamento,
utilização e segurança e atendem, muito bem, aos aspectos: apoio técnico, manutenção de
equipamentos. Não está previsto na estrutura curricular do curso o atendimento à comunidade
nos dois primeiros anos do curso.

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.

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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

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.

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.

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.

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.

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.

2

Justificativa para conceito 2:Por ocasião da visita, a instituição dispõe de laboratórios
específicos e multidisciplinares implantados insuficientes para a abordagem dos diferentes
aspectos celulares e moleculares das ciências da vida de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a área da saúde, pois prescindem laminário ou recursos audiovisuais/ TICs (com
imagens específicas) disponíveis para muitas disciplinas dos dois primeiros anos do curso, como
Citologia e Histologia Bucal, Microbiologia e Parasitologia, Imunologia, Fisiologia do Sistema
Mastigatório, Patologia Geral e Patologia Bucal. Eles laboratórios multidisciplinares estão assim
implantados: Laboratório de Anatomia e Fisiologia Humana - possui área de 60 m², ar
condicionado; lousa; Datashow; algumas peças anatômicas de resina para o corpo humano e
algumas para região da cabeça e pescoço; bancadas de granito com cadeiras plásticas; armários;
mesa de professor com cadeira. Estão também implantados um laboratório de Microscopia com
20 microscópios e um laboratório Multidisciplinar para Química e Bioquímica. Estes dois
laboratórios citados são também disponibilizados para os alunos da escola de ensino médio em
funcionamento na instituição.

3.19. Laboratórios de habilidades   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.

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.

about:blank

19 de 25 02/04/2018 16:55



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.

3.220

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.

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.

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

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

Sim

Justificativa para conceito Sim:O curso de bacharelado em ODONTOLOGIA se manifestou
em relação à Resolução CNE/CES 3, de 19 de Fevereiro de 2002 que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em ODONTOLOGIA.

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:Curso 100% presencial, bacharelado em Odontologia.

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 PPC de Odontologia contempla as 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.

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, de
30/05/2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:O PPC de Odontologia se manifestou em relação às 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, de 30/05/2012.
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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:O PPC de Odontologia se manifestou com relação à Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na Lei N°
12.764, de 27 de dezembro de 2012.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

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

Justificativa para conceito Sim:O corpo docente para o curso de Odontologia, para os dois
primeiros anos de curso, está composto por 13 docentes, sendo 04 doutores, 06 mestres e 04
especialistas.

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 os cursos sequenciais

Sim

Justificativa para conceito Sim:O PPC de Odontologia contempla a composição do NDE -
Núcleo Docente Estruturante, de acordo com a Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010. O
NDE se encontra composto pelos professores: Agnaldo Rocha de Souza Junior (coordenador,
Doutor, tempo integral), Deicola Coelho Filho (Doutora, tempo parcial), Luciana Nogueira
Londe (Doutora, tempo integral), Melissa Barral Maia (Mestre, tempo parcial) e Ronilson
Ferreira Freitas (Mestre, 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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso 100% presencial, bacharelado em Odontologia.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso 100% presencial, bacharelado em Odontologia.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?
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4.10. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas     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 os cursos tecnológicos e sequenciais

Sim

Justificativa para conceito Sim:A carga horária do curso de ODONTOLOGIA proposto possui
4.333:20 horas ou 5.200 horas/aulas. Atende à Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial).

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)   NSA para tecnológicos e sequenciais

Sim

Justificativa para conceito Sim:O tempo mínimo de integralização para o curso de
Odontologia proposto é de 5 anos e atende à Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial).

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 dispõe de 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.

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:De acordo com o PPC de Odontologia, instituição firma
compromisso formal de proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do
curso, apoio aos acadêmicos portadores de deficiência auditiva. No que se refere aos serviços de
tradutor e intérprete de LIBRAS haverá a garantia da atuação de atuação de profissionais
intérpretes da LIBRAS na Educação Superior da FACITEC: a) Todos os docentes farão curso da
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LIBRAS e terão conhecimento acerca da singularidade linguística da pessoa surda, manifesta em
sua produção escrita, e de como deve considerá-la em situações de avaliação; b) Haverá
flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando-se o conteúdo semântico; c) Será
proposto aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita; d) Será
garantida a presença de Profissional Intérprete da LIBRAS em todas as reuniões de que
participem surdos e) Os bibliotecários serão profissionais conhecedores da LIBRAS; f) Será
garantida a divulgação de informações aos docentes para que se esclareçam especificidades
linguísticas dos surdos. Portanto, o PPC se manifestou em relação ao Decreto nº 5.626 de 22 de
dezembro de 2005 que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000

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:Curso 100% presencial, bacharelado em Odontologia.

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:A IES mantém afixado em local visível junto à Secretaria de
alunos, as condições de oferta dos cursos, informando especificamente: atos regulatórios
expedidos pelo MEC, com a data de publicação no Diário Oficial da União; dirigentes da
instituição e coordenadores de curso efetivamente em exercício; relação dos professores que
integram o corpo docente dos cursos, com a respectiva formação, titulação e regime de trabalho;
matriz curricular dos cursos; resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC;
valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos, incluindo
mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e todos os ônus incidentes sobre a
atividade educacional. A IES também mantém em página eletrônica própria, e também na
biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado das
informações acima mencionadas e ainda: projeto pedagógico dos cursos e componentes
curriculares, sua duração, requisitos e critérios de avaliação; conjunto de normas que regem a
vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo
junto ao MEC; descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionada à
área do curso, política de atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso
e utilização; descrição da infra-estrutura física destinada aos cursos, incluindo laboratórios,
equipamentos instalados, infra-estrutura de informática e redes de informação.

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 Sim
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4.281 de 25 de junho de 2002)

Justificativa para conceito Sim:o PPC de Odontologia contempla as Políticas de educação
ambiental, atendendo à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho
de 2002.

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:Curso 100% presencial, bacharelado em Odontologia.

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

Esta comissão tendo realizado as  considerações  sobre cada  uma das  3  dimensões  avaliadas  e  sobre  os
requisitos  legais,  todas  integrantes  no  relatório,  atribui,  em  consequência,  os  seguintes  conceitos  por
Dimensão:

1-  ORGANIZAÇÃO  DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  -  Fontes  de  consulta:  Plano  de  desenvolvimento
Institucional,  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  e  Formulário  Eletrônico
preenchido pela IES no e-MEC: Observando as fontes necessárias e a verificação "in loco", foi atribuído
Conceito: 3,22 (três vírgula vinte e dois).

2-  CORPO DOCENTE E  TUTORIAL-  Fontes  de  consulta:  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  Formulário
Eletrônico  preenchido  pela  IES  no  e-MEC  e  Documentação  Comprobatória:  Observando  as  fontes
necessárias e a verificação "in loco", foi atribuído Conceito: 4,50 (quatro vírgula cinquenta).

3-INFRAESTRUTURA  -  Fontes  de  consulta:  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  Diretrizes  Curriculares
Nacionais, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.
Observando as fontes necessárias e a verificação "in loco", foi atribuído Conceito: 3,50 (três vírgula cinco).

Em razão  do  acima  exposto  e  considerando ainda  os  referenciais  de  qualidade  dispostos  na  legislação
vigente,  nas  diretrizes  da  Comissão  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior-  CONAES  e  neste
instrumento de avaliação,  o  Curso de Odontologia da Faculdade de Ciências  e  Tecnologia de Janaúba-
FACITEC, apresenta um perfil muito bom de qualidade.

CONCEITO FINAL: 4,0 (quatro)
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CONCEITO FINAL

4
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