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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Informações gerais da avaliação:
Protocolo: 201820791

Código MEC: 1757401

Código da Avaliação: 153489

Ato Regulatório: Autorização

Categoria Módulo: Curso

Status: Finalizada

Instrumento: 298-Instrumento de avaliação de cursos de graduação - Autorização (presencial)

Tipo de Avaliação: Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:
FACULDADE SUPREMO REDENTOR - FACSUR

Endereço da IES:
76516 - Campus Principal - RUA FLORIANO PEIXOTO, 604 CENTRO. Pinheiro - MA. 
CEP:65200-000

Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
FARMÁCIA

Informações da comissão:
N? de Avaliadores : 2

Data de Formação: 08/11/2019 02:57:11

Período de Visita: 01/12/2019 a 04/12/2019

Situação: Visita Concluída

Avaliadores "ad-hoc":
Reges Evandro Teruel Barreto (18147733801)

Thiago Levi Silva Oliveira (68857179168) -> coordenador(a) da comissão

 

Curso:

 
 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime Trabalho Vínculo Empregatício
ADRIANA DE FREITAS FARIA CASTRO Mestrado Integral CLT

CRISTIANE DOMINICE MELO Mestrado Integral CLT

GIL CAMELO NETO Mestrado Integral CLT

GILSENE DAURA PEREIRA DA SILVA Mestrado Integral CLT

GISELMO PINHEIRO LOPES Mestrado Integral CLT

Jaqueline Diniz Pinho Doutorado Integral CLT

JOAO DE DEUS CABRAL JUNIOR Mestrado Integral CLT

JOSE DE RIBAMAR SERRA DUTRA Especialização Integral CLT

KATANA DE FATIMA DINIZ BOAES Mestrado Integral CLT

MATHEUS SILVA ALVES Mestrado Integral CLT

PAULA DE LOURDES LAUANDE OLIVEIRA Mestrado Integral CLT

SAULO JOSE FIGUEIREDO MENDES Doutorado Integral CLT

 

CATEGORIAS AVALIADAS

ANÁLISE PRELIMINAR
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1. Informar nome da mantenedora.

Faculdade Supremo Redentor LTDA – EPP

2. Informar o nome da IES.

Faculdade Supremo Redentor – FACSUR

3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.

Base Legal: O PDI descreve na página 10 que a mantenedora denominada Faculdade Supremo Redentor LTDA (EPP) mantém
atividades educacionais em Pinheiro no Estado do Maranhão desde 2006, através da oferta de cursos técnicos de nível médio.
Em 2016 protocolaram junto ao MEC o pedido de credenciamento de uma Faculdade para o município, haja vista não existir até
então uma outra Faculdade Privada em toda a região. O credenciamento da Faculdade foi publicado na Portaria nº 260 de 2 de
março de 2018 do Diário Oficial da União, viabilizando o início de suas atividades, juntamente com a autorização do seu primeiro
curso de Bacharelado em Enfermagem. A Faculdade Supremo Redentor (FACSUR) está situada à Rua Floriano Peixoto, nº 604,
Centro, Pinheiro - MA, CEP 65200000 e atualmente é dirigida pelo o professor Jesusnilson Oliveira Brandão. Não foram anexados
os documentos específicos para atestar as bases legais da IES, bem como os atos constitutivos que comprovem a capacidade
júrídica da IES. Também não constam contrato jurídico da empresa, bem como certidão de regularidade fiscal, a serem
conferidos em visitação in loco. Este ato autorizativo está atrelado ao processo de credenciamento protocolizado pelo MEC
número 201820791.

4. Descrever o perfil e a missão da IES.

O PDI da Faculdade Supremo Redentor descreve nas páginas 43, 44 e 45 que a concepção da IES está baseada na realidade e
nas potencialidades profissional, humana e social do município de Pinheiro – MA e de outras localidades em que venha a instalar
seus polos de apoio presencial. Seus fins são públicos porque sua origem é centrada na formação em busca de desenvolvimento
socioeconômico do país e, portanto, todos os seus programas e serviços voltam-se para a coletividade. Além disto, mantém sua
especificidade - o ensino, a pesquisa (iniciação científica) e a extensão - não como propriedades de pessoas ou organismos
privados; mas sim como um bem da coletividade, portanto, públicos e de domínio das comunidades em que a IES se insere. 
O perfil da IES identifica-se, em relação a sua concepção, primeiramente a partir de sua dimensão institucional, que se refere ao
projeto político da Instituição. A ideia de Instituição contém em si a concepção estratégica, diretamente relacionada à
contextualidade. A dimensão estratégica diz respeito ao conjunto das relações e dos processos que se estabelecem entre a
Faculdade e a realidade social contextualizada. A missão da Faculdade Supremo Redentor é formar profissionais competentes
voltados para a atuação no mercado de trabalho e no desenvolvimento sócio-político-econômico e cultural a nível regional e
nacional. A análise previa do PDI e PPC torna perceptível o alinhamento entre os fundamentos da concepção, perfil e missão da
IES.

5. Verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais apresentados no PPC para subsidiar a justificativa
apresentada pela IES para a criação do curso, se existe coerência com o contexto educacional, com as necessidades
locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC do curso.

A constituição da Faculdade é parte integrante dos esforços de um grupo educacional que, segundo descrito no PDI,
profundamente comprometido com a sociedade e educação de qualidade e que já atua no município de Pinheiro através da
oferta de cursos técnicos de nível médio. A Faculdade Supremo Redentor está localizada no município de Pinheiro – MA que de
acordo com o PPC é um dos 12 mais populosos do Maranhão, com 82.990 habitantes (IBGE/2018). Distante há 240 Km da
capital maranhense São Luís, o município de Pinheiro faz parte da Mesorregião Norte Maranhense e sua subdivisão é
denominada Microrregião da Baixada Maranhense que é uma das maiores riquezas naturais do nordeste brasileiro. 
Os dados socioeconômicos apresentados no PDI aparentam relativo crescimento, passível de percepção pela inserção regional do
município de Pinheiro com outros 21 municípios que integram a baixada maranhense, tem a condição de ser considerado como
um centro econômico e, portanto, com foco de atração dos principais investimentos comerciais, agrícolas e pecuários na região
da Baixada Maranhense. Os municípios que integram a baixada maranhense são: Anajatuba, Arari, Bela Vista do Maranhão,
Cajari, Conceição do Lago-Açu, Igarapé do Meio, Matinha, Monção, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário,
Penalva, Peri Mirim, Pinheiro, Presidente Sarney, Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer, Viana e Vitória
do Mearim. A FACSUR se propõe a atender estes e outros municípios, haja vista ser a única Faculdade passível de lhes atender.
É importante destacar que a Baixada Maranhense tem uma população rural e urbana significativa, cujas atividades assumem
importante papel socioeconômico no município de Pinheiro, mas também contribuem para o surgimento de diversos outros
problemas de desequilíbrios sociais, em especial aqueles ligados à saúde e à educação em todos os seus níveis. 
O município de Pinheiro possui aproximadamente 20 escolas de ensino médio, sendo 16 públicas e 4 privadas. Nestas escolas e
instituições o número de matrículas aproximado é de 5.532 alunos matriculados no ensino médio, sendo 4.735 na pública e 648
na privada.
O PPC menciona que o Curso de Bacharel em Farmácia foi concebido a partir da compreensão da necessidade de profissionais
que atendam às demandas evidenciadas na região por profissionais na referida área. Adicionalmente, o PPC expõe a
necessidade em ofertar um Curso de Bacharelado em Farmácia na região da FACSUR, para amenizar a dificuldade dos cidadãos
da região, que sofrem a desigualdade de oferta do ensino superior. Nesse sentido, vale destacar o apelo da IES para as
prerrogativas da democratização do Ensino Superior.
De acordo com o novo PPC apensado ao sistema, a concepção do Curso de Farmácia teve como objetivo promover a qualidade
na educação e na atenção as necessidades regionais através de um Projeto Pedagógico que tenha um sentido mais amplo ligado
ao plano da “ação” e da formação profissional delineada pela Coordenação de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE)
buscando uma articulação natural com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e com o Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI.
Para a IES em questão, a presença do Curso de Farmácia na região favorecerá profissionais e estudantes não só de Pinheiro,
mas também de todos os municípios situados na região da Baixada Maranhense, com a oferta de serviços sociais básicos de
qualidade e ganhos na evolução dos indicadores sociais. 
Nesse contexto, a IES oferecerá o Curso Bacharelado em Farmácia a fim de atender os objetivos do curso e formar um
profissional capacitado para atuar na área de Farmácia de forma a contemplar o perfil profissional previstos nas Diretrizes
Nacionais Curriculares do curso de Farmácia.

6. Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades de oferta da IES; o
número de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o caso); o número de docentes e
discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as
áreas de pesquisa, se for o caso.

A mantenedora Faculdade Supremo Redentor LTDA (EPP) mantém atividades educacionais em Pinheiro no Estado do Maranhão
desde 2006, através da oferta de cursos técnicos de nível médio. Em 2016 protocolaram junto ao MEC o pedido de
credenciamento de uma Faculdade para o município, haja vista não existir até então uma outra Faculdade Privada em toda a
região. O credenciamento da Faculdade foi publicado na Portaria nº 260 de 2 de março de 2018 do Diário Oficial da União,
viabilizando o início de suas atividades, juntamente com a autorização do seu primeiro curso de Bacharelado em Enfermagem.
Neste contexto, pode-se considerar que as atividades a nível de graduação da Faculdade Supremo Redentor são recentes.
Atualmente a IES possui apenas o curso de Enfermagem em andamento, estando outros cursos de graduação presenciais em
processos autorizativos, dispondo de 10 docentes e aproximadamente 160 discentes. A IES também oferece 4 cursos de pós-
graduação latu sensu, sendo eles: Docência do Ensino Superior, Gestão e Supervisão Escolar, Obstetrícia e Neonatologia, UTI +
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Urgência e Emergência. Nesse momento, após a consolidação do primeiro curso e consideração das peculiaridades da região, a
Faculdade solicita autorização de diversos outros cursos, incluindo o curso de Farmácia.

7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).

Farmácia

8. Indicar a modalidade de oferta.

O curso de Farmácia a ser ofertado pela Faculdade Supremo Redentor terá regime de matrícula semestral, sendo 50 vagas de
ingresso no período matutino e 50 vagas semestrais no noturno, totalizando 100 vagas por semestre e 200 vagas anuais. A
modalidade do curso será presencial.

9. Informar o endereço de funcionamento do curso.

O funcionamento do curso será nos endereços supracitados: Rua Floriano Peixoto, nº 604, Centro, Pinheiro - MA, CEP 65200000.
O imóvel é locado e foi constatado “in-loco” o contrato de locação para fins comerciais assinado no dia 05 de março de 2015.

10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.

É reportada a construção do projeto Pedagógico do Curso de Farmácia da Faculdade Supremo Redentor, com base na legislação
vigente e pertinente, visando atender às exigências do Conselho Nacional de Educação, dispostas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, correspondente à Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017. A IES
entende também que a implementação Projeto Pedagógico do Curso deve acompanhar as políticas estabelecidas no Projeto
Pedagógico Institucional – PPI e o Plano Desenvolvimento Institucional – PDI que juntos formam o tripé Ensino-Pesquisa-
Extensão que sustenta o cumprimento da sua missão institucional e social.
O Projeto Pedagógico do curso de Farmácia da Faculdade Supremo Redentor, traduz a filosofia institucional, ao voltar-se não
apenas para uma percepção fixa e objetiva da formação técnica, mas para a formação de profissionais éticos e competentes,
cuja atuação no mercado deverá, além da melhoria nos níveis de qualificação da mão-de-obra regional, reverter-se também na
consolidação do nome da Instituição junto ao seu público e em uma integração cada vez maior com a comunidade, aumentando
os índices de atendimento aos seus objetivos e missão institucionais. Conforme descrito na página 46 do PPC, em consonância
com as DCNs, o NDE optou por uma estrutura curricular composta de três eixos integradores de formação, elencando
conhecimentos que envolvem Cuidados em Saúde, Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em Saúde. Cada um deles se
constitui em fonte de conhecimentos, saberes, habilidades e atitudes voltadas para a formação de competências básicas,
referentes aos vários campos de atuação profissional. É previsto a integralização curricular em, no mínimo, 10 (dez) e máximo
de 16 (dezesseis) semestres letivos, totalizando 4400 horas (60 minutos cada hora).

11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam).

A construção do novo PPC foi norteada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de Farmácia,
correspondente à Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017, publicada no DOU de 20/10/20017, Seção 1, visando a
formação do Farmacêutico Generalista. O PPC segue as orientações das DCN que indicam que, devido a necessidade de
articulação entre conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, para contemplar o perfil do egresso, a formação deve
estar estruturada em três eixos: I - Cuidado em Saúde; II - Tecnologia e Inovação em Saúde; III - Gestão em Saúde. As
unidades curriculares propostas no PPC estão distribuídas dentro dos três eixos, atendendo ao Art. 5º das DCN. O curso de
Farmácia proposto pela Faculdade Supremo Redentor – FACSUR possui uma carga horária total de 4.440 (quatro mil, duzentas e
oitenta) horas, atendendo o quantitativo de horas previsto no Art. 7º, § 1º das DCN. A estruturação da matriz curricular
estabelece as unidades curriculares com suas respectivas cargas horárias e sua distribuição entre os semestres e entre os eixos.
Esta estruturação contempla a proporcionalidade de 50%, 40% e 10% entre os eixos I - Cuidado em Saúde; II - Tecnologia e
Inovação em Saúde; III - Gestão em Saúde, respectivamente, em consonância com o que está preconizado no Art. 7º, § 2º das
DCN. 

A matriz curricular indica o oferecimento de 3 (três) Estágios Curriculares Supervisionados, de caráter obrigatório, tendo início
no terceiro semestre do curso. A análise do novo PDI possibilitou verificar que os Estágios Curriculares são institucionalizados e
normatizados por meio de regulamento específico, com a previsão de convênios, orientação, supervisão e coordenação, com
suas respectivas cargas horárias indicadas no PPC, o que contempla o Art. 8º das DCN, exceto pela carga horária. De acordo
com o PPC, os Estágios Supervisionados possuem carga horária total de 800 (oitocentas) horas, correspondendo a menos de
20% da carga horária total do curso, e estão distribuídos entre as áreas de I- fármacos, cosméticos, medicamentos e assistência
farmacêutica: 60% (sessenta por cento); II - análises clínicas, genéticas e toxicológicas e alimento: 30% (trinta por cento); III -
especificidades institucionais e regionais: 10% (dez por cento), sendo que o Estágio Curricular I ocorrerá no terceiro período do
curso, o que atende a todas as especificidades descritas no Art. 8º (§ 2º e § 3º). De acordo ainda com o PPC, “os estágios
obrigatórios contemplarão cenários de prática do Sistema Único de Saúde (SUS) nos diversos níveis de complexidade”, o que
está de acordo com § 4º, Art. 8º. O PPC descreve que a formalização do estágio ocorrerá a partir da realização de convênios,
entre a unidade concedente de estágio e a Faculdade, observando os dispositivos legais que definem a prática de estágio. Ainda
de acordo com o PPC, em seu o curso está integrado ao sistema local e regional (SUS), formalizado por meio de convênio, cuja
relação alunos/docente, atende aos princípios éticos da formação e atuação profissional, o que deve ser verificado por meio de
análise documental “in loco”. É importante destacar que percebeu-se um descompasso entre o semestre de oferecimento do
Estágio Supervisionado I e as unidades curriculares que proporcionam embasamento para a sua realização, passível de
adequação.

Com relação ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a obrigatoriedade não consta das DCN em vigor. Entretanto, o Art. 9
específica em seu parágrafo único que “ao se optar pelo TCC, esse deve ser regulamentado, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos de carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação”. Por meio da análise do
PPC verificou-se que a IES optou por incluir em sua matriz curricular o Trabalho de Conclusão de Curso I e II, nos 9º e 10º
semestres, respectivamente, com carga horária total de 120 horas, cuja regulamentação consta do descrita no PPC. As
Atividades Complementares são descritas no PPC e PDI e estão de acordo com o disposto no Art. 10 das DCN, sendo
regulamentadas e institucionalizadas, abrangendo diferentes atividades como monitoria, visitas monitoradas, iniciação científica,
projetos e cursos de extensão, publicação de produção científica, participação em seminários, congressos, simpósios, entre
outras atividades definidas no plano acadêmico do curso. O regulamento das atividades complementares consta do PPC, assim
como os mecanismos utilizados para o acompanhamento e cumprimento dessas atividades. Para o curso proposto, a carga
horária referente às atividades complementares é de 100 horas, o que corresponde a 2,25% da carga horária total do curso e
atende ao disposto no Art. 10, § 2º, não devendo ultrapassar 3%. O desenvolvimento e a consolidação das competências e
habilidades descritas nos eixos de formação estão previstos no PPC, assim como a flexibilização curricular, por meio dos estágios
curriculares, oferecimento de disciplinas optativas e projetos integradores. O PPC está alinhado em relação a atuação do
coordenador na gestão do curso, relação com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados e conselhos
superiores da IES. A figura do Colegiado de Curso consta do PPC e está devidamente regulamentada e institucionalizada de
acordo com o PPC e PDI. Os docentes do curso., assim como as disciplinas que ministrarão até o quarto semestre do curso
embora sejam mencionadas no formulário eletrônico e PPC, devem ser verificados “in loco”. As experiências e qualificações dos
docentes, assim como seus respectivos termos de compromissos assinados, comprovações de titulação e regime de trabalho dos
docentes e coordenador do curso deverão ser verificados “in loco”. O PPC indica a metodologia e os critérios que serão
empregados para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem dos alunos e de autoavaliação, assim como
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cita a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino-aprendizagem. A infraestrutura
geral e específica é apresentada no PPC e deverá ser verificada “in loco”.

12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de licenciatura.

Não se aplica.

13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, em caso de Despacho
Saneador parcialmente satisfatório.

NSA. Despacho saneador estabelece status SATISFATÓRIO.

14. Informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência (TSD), Medidas Cautelares e Termo
de Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se houver.

Não se aplica.

15. Informar o turno de funcionamento do curso.

Matutino e Noturno.

16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.

A carga horária Total do curso é de 4400 horas (60 minutos), equivalente a 5280 horas-aula (50 minutos). O PPC especifica na
página 48 que todas as medidas de horário do Projeto Pedagógico de Curso foram estabelecidas a partir de horas relógio, ou
seja, 1 hora/aula=60 minutos, o que esclarece o termo “hora/aula” usados nas tabelas inseridas nas página 53 e 57,
comumente usadas para tratar e aulas de 50 minutos.

17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.

Mínimo: 10 (dez) semestres.
Máximo: 16 (dezesseis) semestres.

18. Identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação acadêmica; titulação; regime de trabalho; tempo de
exercício na IES; atuação profissional na área). No caso de CST, consideração e descrição do tempo de experiência do(a)
coordenador(a) na educação básica, se houver.

A coordenadora do curso de Farmácia da FACSUR será a professora Mestre Cristiane Dominice Melo atuará no regime Integral de
trabalho. O PPC (página 197) cita que a coordenadora escolhida para fazer a gestão do curso possui uma formação que lhe
permite ter domínio do desenvolvimento do projeto pedagógico do curso (não há mais informações específicas da coordenação
nos documentos apensados, PPC e FE).

19. Calcular e inserir o IQCD, de acordo com o item 4.9 da Nota Técnica n° 16/2017, Revisão Nota Técnica Nº
2/2018/CGACGIES/DAES.

IQCD = 3,33 (conforme item 5.4. do PPC (Titulação do Corpo Docente do Curso – Percentual de Doutores ou com titulação
superior), página 202).
OBS. informação conflitante com relação a titulação individual dos professores (PPC páginas 200 a 202).

20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.

Total de Docentes: 12
Doutor: 02
Mestre: 10
Especialista: 00
(conforme item 5.4. do PPC (Titulação do Corpo Docente do Curso – Percentual de Doutores ou com titulação superior), página
202)

21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.

O PPC do curso de Farmácia da FACSUR relata em seu regulamento de Atividades de Extensão (Atividades de Complementação
Profissional à Formação Geral e Específica), cursos que visem melhoria das práticas de linguagem e comunicação, incluindo em
Língua Estrangeira. Não há referência de disciplinas em língua estrangeira ofertadas na estrutura curricular.

22. Informar previsão de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou optativa.

A disciplina de LIBRAS será oferecida como optativa.

23. Explicitar previsão de oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes profissionais.

De acordo com o PPC apensado, a Faculdade Supremo Redentor (FACSUR), relata na página 147, "....Os campos de estágio
serão aprovados pela Coordenação do Curso de Farmácia e pelo Núcleo de Estágio e Carreira, oficializados por meio de
convênios estabelecidos com as instituições concedentes...". Em sua página 148, "...o Núcleo de Carreira e Estágio, órgão
pertencente ao CAE – Centro de Apoio ao Estudante é o responsável por formalizar os convênios com os órgãos de saúde, dando
prioridade às secretarias estadual e municipal de saúde...". Na página 163 e 164 "....A FACSUR tem feito um excelente trabalho
de convênios com as mais variadas empresas da sua região de inserção, dessa forma são muitas as vagas já disponibilizadas
para estágios em empresas e prestadoras de serviço..." "...Vale ressalta que o Núcleo buscará constantemente firmar convênios
com órgãos e empresas da região de inserção de cada um dos polos de apoio presencial da IES...". Na página 185, "...por se
tratar de um curso em fase de autorização, neste momento a formalização de integração tratar-se-á de um processo de
intenções de busca por firmar convênios junto ao SUS para possibilitar a inserção dos alunos no que concerne ao Estágio
Supervisionado e outras atividades...". Na página 218 "...conforme já explicitado em outras partes desse PPC, a FACSUR já está
em busca de firmar convênios com hospitais da rede pública e particular de Pinheiro....". Enfim há a previsão de oferta de
convênios do curso com outras instituições e de ambientes profissionais, com a IES se comprometendo em apresentar termos
ou intenções de convênios em visita in loco (página 185 do PPC).

24. Informar sobre a previsão de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) com diferentes cursos e
diferentes instituições para os cursos da área da saúde.

O PPC do curso de Farmácia da Faculdade Supremo Redentor (FACSUR) relata em suas páginas 185 e 186, "...que por se tratar
de um curso em fase de autorização, neste momento a formalização de integração tratar-se-á de um processo de intenções de
busca por firmar convênios junto ao SUS para possibilitar a inserção dos alunos no que concerne ao Estágio Supervisionado e
outras atividades.." Todavia o documento informa que a partir da autorização do curso, a IES obrigatoriamente efetivará o
firmamento dos convênios propostos junto ao Sistema Único de Saúde. A IES relata que as atividades no SUS serão realizadas
através de Estágio Curricular Supervisionado (observando diretrizes curriculares do curso) e Práticas Interdisciplinares em
ambiente hospitalar e comunidade. Promoverá a Atenção à Saúde no SUS, afim de fomentar a discussão e a busca de
reorientação dos modelos assistenciais existentes, conjugando, integralmente, as ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde, bem como formas de cuidado voltadas para a qualidade de vida de todos os cidadãos.

25. Descrever o sistema previsto de acompanhamento de egressos.

Em análise do Projeto de Desenvolvimento Institucional (2019 a 2023) e Projeto Pedagógico do curso de Farmácia da Faculdade
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Supremo Redentor (FACSUR), observa-se que há a previsão do acompanhamento dos egressos da instituição através do
Programa de Acompanhamento do Egresso (PAE). O programa possibilitará uma avaliação continuada do ensino da IES por meio
do desempenho profissional dos ex-alunos e do seu desenvolvimento na educação continuada. Os procedimentos serão: avaliar
o desempenho da instituição, por meio do acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; manter registros
atualizados de alunos egressos; promover intercâmbio entre ex-alunos; promover a realização de atividades extracurriculares;
promover a realização de eventos direcionados a profissionais formados pela instituição; fornecer ferramentas de reavaliação
dos currículos dos cursos e dos programas e políticas da IES; divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no
mercado de trabalho e acompanhar sua vida profissional como forma de atualização do PPC; identificar junto às empresas seus
critérios de seleção e contratação dando ênfase às capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma; incentivar à
leitura de acervos especializados, disponíveis na biblioteca, bem como a utilização de laboratórios, cujo acesso as dependências
da instituição acontece por meio de documento expedido pela instituição. Sendo assim, o programa se estabelecerá como um
instrumento de interação instituição-empresa-sociedade.

26. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for o caso.

Não se aplica.

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,13
1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4

Justificativa para conceito 4:As políticas de ensino estão previstas no PDI, sendo devidamente institucionalizadas e
normatizadas. O PDI do curso prevê, bem como no PPC, a intencionalidade de desenvolvimento de atividades de
pesquisa que incluem práticas de iniciação científica com previsão de interação docente e discente, e extensão que
envolverá projetos voltados à responsabilidade social e a áreas de formação do discente, porém sem previsão
contemporânea do conceito de extensão, que estabelece não mera transferência de conhecimento científico de algumas
áreas, mas interação plena e benéfica entre docente, discente e sociedade. Verificou-se que as políticas institucionais de
ensino e extensão promovem oportunidades de aprendizagem que poderão contemplar a formação do perfil do egresso
do curso proposto. Contudo, NÃO foram percebidos "elementos comprobatórios" e pressupostos de relação com a
sociedade em geral, planejamento de ações e/ou projetos integralmente exequíveis e claros no âmbito do curso, bem
como condições definidas para a sua revisão.

1.2. Objetivos do curso. 5

Justificativa para conceito 5:O PPC contempla os objetivos em conformidade com as DCN do curso de Farmácia,
considerando o perfil do egresso, ligado à estrutura curricular apresentada nos componentes curriculares, mencionando
a construção do conhecimento e habilidades mediante o emprego de tecnologias de ensino para a aprendizagem por
meio de metodologias ativas e considerando a regionalidade local. O PPC descreve na página 33 que o objetivo do curso
no contexto das práticas emergentes fornecerá ferramentas para o planejamento de carreira e posicionamento
profissional para o mercado de trabalho na área de Farmácia. A realização desses objetivos poderá ser alcançada através
dos conteúdos curriculares como Práticas Interdisciplinares I, II e III, Tópicos Especiais I e II e projetos de extensão. In
loco, foi apresentado o Projeto CEI (Centro de Empreendedorismo e Inovação) que será executado/desenvolvido em
parceria com o curso de Administração para colaborar com os objetivos propostos e vislumbrar o empreendedorismo e
crescimento socioeconômico regional. Contudo, vale ressaltar que este projeto está vinculado ao curso de Administração
cuja autorização ainda esta sendo pleiteada pela IES.

1.3. Perfil profissional do egresso. 5

Justificativa para conceito 5:O perfil profissional do egresso encontra-se descrito no PPC e o mesmo está em
consonância com o perfil estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia, normatizadas pela
Resolução n. 6, de 19 de outubro de 2017. As competências esperadas para os discentes do curso de Farmácia dentro da
área são descritas no PPC, pautando-se na formação centrada do profissional com conhecimentos em medicamentos e
na assistência farmacêutica, e com formação também em análises clínicas e toxicológicas, cosméticos e alimentos, em
prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade. A formação humanista, crítica, reflexiva e generalista
também é contemplada. “In loco”, durante as reuniões com os representantes da IES, docentes e membros do NDE
constatou-se claramente a intenção de agregar as necessidades regionais ao perfil do egresso. A IES apresenta o
Programa de Acompanhamento de Egresso institucionalizado, conforme consta nas páginas 133 e 134 do PDI, que busca
compreender o nível de conhecimento do egresso e sua atuação no mercado de trabalho. Neste contexto, a política da
IES quanto acompanhamento dos seus egressos está baseada nos princípios que proporcionam a melhoria contínua do
curso, informações para planejamento, operação do processo de ensino e aprendizagem, avaliação e autoavaliação do
profissional formado e interação instituição-empresa-sociedade. O PPC descreve na página 36 e 37 que a “Flexibilidade
em Função de Novas Demandas do Mundo do Trabalho” poderão ocorrer também através dos conteúdos do próprio
curso, considerando as Práticas Interdisciplinares e Tópicos Especiais não engessadas que podem incorporar novos
temas.

1.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para Fonoaudiologia, e optativa
para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 3

Justificativa para conceito 3:A estrutura curricular proposta foi construída com base na flexibilidade, na
interdisciplinaridade, na contextualização e na acessibilidade metodológica consideradas imprescindíveis para traçar o
curso e o perfil do egresso que se deseja formar. A carga horária do curso, com exceção do estágio curricular e as
atividades complementares, atende o pressuposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia para os
eixos de cuidado em saúde (50%), tecnologia e inovação em saúde (40%) e gestão em saúde (10%). De acordo com o
PPC, a estrutura curricular possibilita uma flexibilização da carga horária, por meio do oferecimento de atividades de
complementação profissional e disciplinas optativas como Biossegurança e Responsabilidade Socioambiental,
Microbiologia e Controle de Qualidade em Alimentos, Coleta e Análise de Exames e Diagnósticos, Assistência
Farmacêutica, Tecnologia de Alimentos, Tópicos Especiais em Farmácia I e Tópicos Especiais em Farmácia II, todas com
carga horária teórica de 60 horas cada. As disciplinas optativas não oferecem oportunidade de carga horária prática,
importante principalmente, nas unidades curriculares de Microbiologia e Controle de Qualidade em Alimentos e
Tecnologia de Alimentos. A oferta da disciplina de LIBRAS está explícita no PPC, também na modalidade optativa, com
uma carga horária prevista de 60 horas. A estrutura curricular indica um esforço do NDE para alcançar a
interdisciplinaridade por meio do oferecimento do conteúdo curricular denominado de Práticas Interdisciplinares
normatizadas por regimento e manual próprio, TCC e conteúdos curriculares que abrangem os eixos de cuidado em
saúde, tecnologia e inovação em saúde e gestão em saúde. O PPC prevê ainda a acessibilidade metodológica nas
atividades práticas em campos de estágios, conforme preconizado nas DCN. Durante a visita “in loco” foram
apresentados os laboratórios com as respectivas correlações entre aulas práticas e conteúdos curriculares para os quatro
primeiros semestres do curso. Entretanto, é perceptível a falta de alinhamento entre alguns conteúdos curriculares
previstos e descritos no PPC, a exemplo: Estágio Supervisionado I (Fármacos, cosméticos, medicamentos e assistência
farmacêutica) é oferecido no terceiro semestre do curso, sendo que os conteúdos curriculares essenciais para este
estágio serão melhor abordados a partir do 4° semestre, a exemplo da Farmacologia Geral, Farmacotécnica e
Manipulação. Os conteúdos curriculares insuficientes podem dificultar a ambientação acadêmica e tornar pouco
produtivo o Estágio Supervisionado I. Vale ressaltar que existe um período longo entre o Estágio Supervisionado I (3°



07/12/2021 11:45 e-MEC - IES

https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTUz… 6/13

semestre) e o Estágio Supervisionado II (8° semestre) o que torna pouco proveitoso os componentes curriculares
abordados no percurso de formação do egresso. Durante a reunião com a coordenadora do curso, foi esclarecido que o
NDE prevê algumas modificações na proposta dos Estágios Supervisionados, incluindo a ampliação da carga horária e
alinhamento com os conteúdos para melhor colaborar com a formação do egresso.

1.5. Conteúdos curriculares. 3

Justificativa para conceito 3:Os conteúdos curriculares estão descritos no PPC e contemplados por uma carga horária
adequada em relação ao indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia, excetuando-se o estágio
curricular. A flexibilização curricular e o acesso a novas metodologias proporcionam oportunidades para a atualização da
área, por meio das atividades de complementação profissional, projetos de extensão e projetos integradores. É
evidenciado a presença de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos
e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena como temas
transversais, promove uma diferenciação do curso e, consequentemente do seu egresso. Estes conteúdos serão
desenvolvidos como parte do ensino dos seguintes componentes curriculares: Comunicação Contemporânea, Sociologia
e Relação Étnicas, Biossegurança e Responsabilidade Socioambiental, Empreendedorismo e inovação em Saúde,
Filosofia, Ética e Bioética. Entretanto, os componentes curriculares descritos no PPC traduzem uma abordagem básica e
não claramente caracterizados como sendo de vanguarda e capazes de proporcionar destaque no âmbito do curso. Há
também relativa deficiência na indicação de quais conteúdos curriculares contemplarão aulas práticas e/ou separação de
horas destinadas ao ensino teórico e prático por conteúdo curricular. Esta informações foram obtidas apenas durante as
reuniões realizadas "in loco".

1.6. Metodologia. 5

Justificativa para conceito 5:A metodologia prevista e descrita no PPC está em conformidade com as novas DCN
estabelecidas para o curso de Farmácia e previstas pela Resolução n. 6, de 19 de outubro de 2017, que estabelece a
utilização de metodologias ativas de ensino, centradas na aprendizagem do estudante, com critérios coerentes de
acompanhamento. No PPC está previsto a utilização de metodologia diversificada que alia a teoria, com a prática e que
se baseia na autonomia, aprendizagem crítica-reflexiva e centrada no estudante, que é o sujeito ativo da aprendizagem,
tendo o professor como indutor do processo de ensino-aprendizagem. Na página 142 do PPC, o curso propõe a utilização
de estratégias ancoradas em métodos de ensino-aprendizagem, nos quais as Práticas Interdisciplinares serão
fundamentais para viabilizar pesquisas e projetos em grupo orientados por docentes. A metodologia descrita é inovadora
à medida que proporciona atividades de aprendizagem diferenciadas por meio da inserção da unidade curricular
oferecida nos quatro primeiros semestres do curso, proporcionando ao discente a oportunidade de integrar na prática,
de forma transdisciplinar, conhecimentos previamente adquiridos para a solução de problemas do cotidiano
farmacêutico. Adicionalmente, está previsto no PPC a experiência educacional do aluno, por meio de aulas centradas em
metodologias ativas de ensino tais como sala de aula invertida. "In loco", durante as reuniões com o NDE e Colegiado do
curso, foi possível evidenciar claramente a intenção de aprimoramento e inserção das metodologias ativas no âmbito do
curso.

1.7. Estágio curricular supervisionado. Obrigatório para cursos cujas DCN preveem o estágio supervisionado.
NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN). 2

Justificativa para conceito 2:Os estágios curriculares supervisionados estão descritos no PPC e possuem carga horária
total de 800 horas, sendo inferior a carga horária prevista nas DCN estabelecidas para o curso de Farmácia (mínimo de
20% da carga horária total do curso). O curso de Farmácia proposto pela FACSUR tem 4400 horas e deveria contemplar
880 horas de Estágio Supervisionado. Durante a visita "ïn loco” a coordenadora do curso informou que irá realizar uma
adequação juntamente com os integrantes do NDE para atender o que está estabelecido nas DCN.

1.8. 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:Não se aplica.

1.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

1.10. Atividades complementares.   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem atividades complementares.
NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no PPC (desde que não esteja previsto nas
DCN).

5

Justificativa para conceito 5:As atividades complementares na FACSUR são nomeadas como Atividades de
Complementação Profissional e estão previstas no novo PPC, descritas no PDI, contemplam a carga horária total e
diversidade de atividades preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Farmácia. As atividades
complementares constam da matriz curricular descrita no PPC, com carga horária de 100 horas, o que corresponde a
menos que 3% da carga horária total do curso, atendendo as DCN regidas pela Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de
outubro de 2017. Tanto o PPC, como o PDI indicam a regulamentação das atividades complementares no âmbito da
instituição e do curso proposto, com descrição dos mecanismos institucionais de aproveitamento e validação dos
conhecimentos relativos a tais atividades. As normas para as Atividades de Complementação Profissional presentes no
PPC nas páginas 242 e 243 indicam que tais atividades incluem pesquisa (iniciação científica, publicações de artigos e/ou
resumos, assistência a defesa de monografias ou projetos finais de curso), extensão (seminários, conferências, ciclo de
palestras, oficinas, visitas técnicas, atividades assistenciais, prestação de serviços, estágio não obrigatório e
consultorias), atividades de ensino (disciplinas não previstas na organização curricular do curso, desde que alinhadas ao
perfil de formação do egresso), além de monitoria em disciplinas constantes da organização curricular. As Atividades de
Complementação Profissional estão em consonância com a formação geral e específica do discente. Adicionalmente, está
previsto no PPC nas páginas 150 e 151, que as Atividades de Complementação Profissional serão previamente
planejadas antes do início das atividades do aluno no curso, considerando atividades que vão desde a semana
acadêmica de Farmácia até cursos de formação específica. As atividades serão reguladas semestralmente através
coordenação específica para organizar e publicar o edital que orienta os alunos quanto aos prazos, critérios de avaliação
e demais aspectos relacionados à apresentação dos documentos comprobatórios. Esta mesma comissão ficará
responsável pela avaliação prévia das Atividades de Complementação Profissional que posteriormente serão
apresentadas ao colegiado para sua homologação para que se possa “ascender” ao próximo semestre. Contudo, vale
ressaltar que não está claramente definido no PPC o significado desta “ascenção” do discente através das Atividades de
Complementação Profissional. In loco, a coordenadora do curso informou que o termo “ascender” descrito no PPC refere-
se a possível aprovação ou reprovação do aluno na atividade.

1.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem TCC. NSA para cursos
que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN). 4

Justificativa para conceito 4:O trabalho de conclusão de curso (TCC) está previsto no PPC e é institucionalizado e
regulamentado no PDI, com regras claras para a sua realização. O TCC é contemplado em duas unidades curriculares:
Trabalho de Curso I e Trabalho de Curso II, ambas com carga horária de 60 h, sendo inseridas no nono e décimo
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semestre. O trabalho será feito em duas fases precisas: TCC I em que os alunos devem fazer um projeto definindo
tema, problema, método, referencial etc; e o TCC II em que os alunos desenvolvem o projeto de pesquisa e constituem
um trabalho monográfico defendendo-o publicamente com banca formado por, no mínimo, 3 docentes, conforme
descrito na página 153 do PPC. O TCC possui regulamento próprio que estabelece os critérios para construção do
trabalho a partir das normas da ABNT, prevê a orientação por professores do curso/IES e critérios de avaliação/defesa.
No entanto, apesar do PPC apontar que os trabalhos aprovados seriam depositados na biblioteca da IES, em local
apropriado e digitalmente disponíveis no site institucional, não há uma descrição clara para este procedimento. Durante
a visita “in loco” não foram constatadas evidências referentes ao repositório virtual da IES que proporcionaria
acessibilidade via internet, conforme verificado também através de entrevista com a colaboradora responsável pela
biblioteca.

1.12. Apoio ao discente. 4

Justificativa para conceito 4:O PPC descreve ações de apoio ao discente institucionalizadas através do Programa
Institucional de Apoio ao Discente que é organizado/conduzido pelo Centro de Apoio ao Estudante – CAE. As atividades
do CAE envolvem o acompanhamento do estudante em problemas resultantes de várias naturezas, sendo as mais
comuns de ordem acadêmica e/ou financeira. O CAE é constituído por um Coordenador geral responsável pela gestão
dos vários núcleos envolvidos no programa de apoio ao estudante: Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, Núcleo de
Integração Estudantil e Nivelamento, Núcleo de Estágio e Carreira, Núcleo de Apoio Financeiro e Monitoria, Centro
Acadêmico, PAE – Programa de Acompanhamento ao Egresso, Núcleo de Retenção e Ouvidoria. Após atendimento
individualizado, o aluno é direcionado para algum dos núcleos de apoio. Este direcionamento do CAE viabiliza ações de
acolhimento, permanência, acessibilidade metodológica e acadêmica. Há ainda previsão de oferta de monitorias e
nivelamento através de programas de conteúdos especiais, bolsa de iniciação científica, bolsa de trabalho FACSUR,
Financiamento Estudantil (FIES) e acesso ao Programa Universidade Para Todos (PROUNI). O PDI e PPC preveem a
implantação de programas de acompanhamento e avaliação continuada voltados para o egresso, além do incentivo à
organização dos estudantes, por meio do apoio à constituição de Diretórios ou Centros Acadêmicos com previsão de
espaço (sala) para as atividades a serem realizadas. Embora todas essas ações estejam previstas no PPC, o mesmo não
contempla ações de vanguarda no contexto do apoio ao discentes.

1.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5

Justificativa para conceito 5:O processo de avaliação institucional está previsto no PPC e será consolidado na FACSUR
a partir do semestre subsequente ao primeiro vestibular do curso, juntamente com a CPA. Verificou-se por meio de
documentação apresentada "in loco" e também por meio de entrevista com os membros da CPA que há ações de gestão,
organização e ações acadêmicas, considerando os resultados obtidos com a autoavaliação institucional conduzida pela
CPA e o resultado das avaliações externas. Vale ressaltar que este processo é recente na IES. "In loco", foi apresentado
pela CPA relatórios parciais referentes a autoavaliação de 2019 onde apenas discentes e docentes participaram do
processo avaliativo. "In loco", durante a reunião, a Presidente da CPA informou que em 2019 ainda participarão do ciclo
de avaliação o corpo técnico administrativo e sociedade civil, havendo previsão no regulamento para a participação de
egressos. A IES não possui egressos neste momento. A partir dos resultados das avaliações internas (CPA e
Coordenação de Curso), serão considerados o desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em nível
do Curso, conforme já realizado pela IES com o curso de Enfermagem. O PPC menciona a criação de mecanismos de
acompanhamento e avaliação do curso em consonância com a CPA. O regulamento da CPA apresentado durante a visita
“in loco” estabelece periodicidade de reuniões de membros (mínimo de uma vez por semestre) e planejamento de como
se processará as melhorias propostas durante as avaliações, inclusive, a apresentação sistemática dos resultados
avaliativos para a comunidade acadêmica, estabelecidas juntamente as demais etapas do processo de autoavaliação.

1.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

1.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que
visam a  ofertar disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de
10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

1.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 4

Justificativa para conceito 4:Verificou-se por meio da visita “in loco” que a IES disponibiliza em seus vários espaços,
como biblioteca, salas de aula, laboratório de informática e demais laboratórios uma rede acesso remoto à internet e
diversos computadores. Há um responsável técnico pela parte de informática, que presta serviços a esses setores. A IES
utiliza SWA JACAD, que é um sistema que pode ser acessado online de qualquer terminal ou dispositivo conectado à
internet, dentro ou fora da IES, por discentes e docentes. Este sistema também interage com a Biblioteca da Instituição,
possibilitando o cadastro e consulta de acervos, movimentações de empréstimos e renovações. Permite também a
consulta a informações e solicitações para secretaria e tesouraria, por meio de uma senha individual. As salas de aula
não são equipadas com aparelho multimídia e computadores fixos. Em caso de necessidade o professor deverá solicitar
ao técnico responsável pelo setor de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) da IES, que irá realizar a
montagem dos materiais. Não há nas salas de aulas e laboratórios recursos tecnológicos inovadores. Embora seja citado
no PPC na página 177 que serão criados/disponibilizados algumas TIC’s como Laboratório Virtual de Anatomia, o
Laboratório 3D de Anatomia e o Laboratório Virtual de Microscopia, NÃO foram percebidos "elementos comprobatórios" e
pressupostos através de projetos exequíveis, que possam sustentar estas propostas citadas no PPC.

1.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas (integral
ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

1.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

1.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. 4

Justificativa para conceito 4:A IES realiza uma padronização das normas referentes aos procedimentos avaliativos
para os seus cursos, aplicando duas avaliações semestrais, sendo que para o primeiro bimestre, a avaliação total
importará em 40% do peso total da média final, enquanto que a avaliação do segundo bimestre representará 60% da
avaliação total, constituída por uma média ponderada das duas avaliações bimestrais. O aluno que não alcançar média
final mínima para a aprovação, poderá se submeter ao Exame Final, desde que sua média geral no semestre, não tenha
sido inferior a 4,0 (quatro). Assim, para a aprovação sem exame o aluno deverá perfazer média final 7,0 (sete) e, com
exame final 5,0 (cinco). No entanto, não há clareza nos procedimentos descritos no PPC para explicitar as
consequências/opções para o aluno que perder alguma das avaliações. As avaliações serão construídas visando também
acompanhar os conteúdos contemplados e formato semelhante ao exigido pelo ENADE. Contudo, não está claramente
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informado/descrito sobre os procedimentos internos para entrega e discussões acerca das avaliações realizadas que
deveriam ser disponibilizadas aos estudantes para contribuir com sua formação.

1.20. Número de vagas. 3

Justificativa para conceito 3:Por meio da análise do PPC verificou-se, embora seja citado que o número de vagas
pleiteado pelo curso tenha sido baseado em estudos qualitativos e quantitativos, os dados apresentados no PPC são
superficiais e não contemplam as evidências de estudos estratégicos sobre a precisão do número de vagas. Estes dados
foram apresentados apenas “In loco”. Embora o estudo qualitativo e quantitativo de vagas apresentado “in loco” estejam
em consonância com aspectos de infraestrutura de salas de aulas e corpo docente, não há indícios de periodicidade no
levantamento das informações.

1.21. Integração com as redes públicas de ensino.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os cursos que não
contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

1.22. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS).   Obrigatório para cursos da área da
saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. 5

Justificativa para conceito 5:Por meio da análise do PPC verificou-se a previsão da inserção do discente em cenários
de prática profissional junto ao Sistema Único de Saúde nas atividades pertinentes aos estágios curriculares
supervisionados. A integração dos discentes aos sistemas local e regional do SUS é descrita no PPC, com a formalização
das atividades por meio de convênios com a prefeitura do município de Pinheiro. Foi apresentado “in loco” um convênio
que a IES firmou com a rede municipal de saúde integrante do SUS. Por meio de entrevistas com os dirigentes e
coordenação verificou-se que a possibilidade de estabelecimento de outros convênios mediante o andamento e demanda
do curso, além do uso dos campos de estágios já existentes para os alunos do curso de Enfermagem. Durante a reunião
com o NDE foi destacado também a probabilidade de inserção dos alunos a vários hospitais que fazem parte do SUS
também das cidades vizinhas. Tais convênios contribuem para a construção do perfil profissional do discente e sua
inserção em equipes multidisciplinares e multiprofissionais, levando-se em conta as diferentes possibilidades e campos
de atuação do profissional farmacêutico e propiciam vivência prática em atividades com nível de complexidade
crescente.

1.23. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde.   Obrigatório para cursos da área da saúde que
contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. 5

Justificativa para conceito 5:As Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes propõem atividades práticas de ensino para
o Curso de Farmácia. Desta forma, por meio da análise do PPC, de entrevistas com os dirigentes e coordenação e pela
análise de convênios apresentados "in loco", verificou-se que tais atividades, constantes do PPC, se caracterizam
principalmente, pela oportunidade que os discentes terão em participarem de diferentes áreas de atuação dentro de
campos específicos de estágio, o que começou a ser concretizado por meio de convênios firmados com o setor municipal
e privado de saúde presentes na região. O acompanhamento das atividades práticas de supervisão será de
responsabilidade de um docente, cuja atuação é institucionalizada e prevista no PPC. As experiências em tais campos de
estágio possibilitarão o contato do discente com diferentes ambientes da Rede do SUS, Farmácia e Análises Clínicas.
Além disso, estas atividades contribuirão para o desenvolvimento de competências específicas do profissional
farmacêutico, direcionando o atendimento à comunidade local e suas necessidades específicas.

1.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais
cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 3,75
2.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5

Justificativa para conceito 5:Os membros no NDE do curso ora solicitado, foram designados pela direção da IES. São
eles: Saulo José Figueiredo Mendes (Doutor), Paula de Lourdes Lauande Oliveira (Mestre), Carolina Xavier Lima Piccinini
(Mestre), Adriana de Freitas Faria Castro (Especialista) e Cristiane Dominice Melo (Mestre/coordenadora do curso). De
acordo com documento presente na pasta NDE, todos os docentes do colegiado, atuarão em tempo integral. De acordo
com o PPC e regulamento do NDE (visto "in loco"), tem por finalidade atualizar periodicamente o projeto pedagógico do
curso, discutir e propor mecanismos de interdisciplinaridade, acompanhar e propor mecanismos e a forma de
integralização das atividades de complementação profissional, analisar e avaliar os planos de ensino dos componentes
curriculares, acompanhar as avaliações do corpo docente e planejar mecanismos de preparação para avaliações externas
conduzidas no sistema SINAES. O núcleo tem estabelecido a previsão de procedimentos para permanência dos membros
do NDE até o ato regulatório seguinte. Foram apresentadas conjunto de atas que comprovam os procedimento de
construção do curso, devidamente identificadas e assinadas.

2.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso não tem previsão de ofertar disciplinas na modalidade a distância.

2.3. Regime de trabalho do coordenador de curso. 5

Justificativa para conceito 5:Em análise documental e reuniões "in loco", esta previsto, conforme termo de
compromisso que a coordenadora do curso, professora Cristiane Dominice Melo, atuará em regime de trabalho integral,
com a seguinte divisão semanal: 3h/a em sala de aula, 2h/a em gestão do NDE, 1 h/a destinadas ao conselho do curso
e 34 h/a destinadas a coordenação. No PPC está relatado as funções diversas retratando os indicadores que subsidiam a
gestão da coordenação de curso de farmácia da FACSUR, são eles: funções de natureza política (divulgação do curso
tanto no plano interno junto aos estudantes, professores e aos potenciais empregadores e a comunidade/sociedade),
gerencial (supervisionará a qualidade e a suficiência das instalações da IES para o curso), acadêmica (atividades
acadêmicas diversas, como concepção e integração do PPC, integração de professores ás unidades curriculares, etc) e
Institucional (firmar convênios, contribuir com a imagem do curso e da IES e participação ativa dos atos de autorização,
reconhecimento e renovação do reconhecimento do curso). Foi observado "in loco" o documento com o título: Plano de
Ação da coordenação do Curso de Farmácia Presencial, onde relata todas atividades acadêmicas e administrativas da
coordenadora Cristiane Dominice, além de estabelecer um planejamento da gestão, a fim de viabilizar melhorias no
curso.

2.4. Corpo docente. 3

Justificativa para conceito 3:Em análise documental e após a visita "in loco" foi evidenciado no Projeto Pedagógico do
Curso (página 197 a 202) o relato geral dos aspectos observados para a escolha do corpo docente inicial do curso,
considerando a aderência às disciplinas ministradas, experiência no magistério, experiência prática no mercado,
formação, titulação e atribuições. "In loco" foi apresentado documento com o título " RELATÓRIO DE ESTUDOS ACERCA
DA TITULAÇÃO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA SUPERIOR DO CORPO DOCENTE DO CURSO
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DE FARMÁCIA DA FACULDADE SUPREMO REDENTOR" que demostra e justifica a relação específica entre a titulação do
corpo docente e seu desempenho em sala ou mesmo a aderência da disciplina a formação profissional e acadêmica do
corpo docente. Foi evidenciado o relatório nominal dos docentes que caracteriza sua relevância para a atuação
profissional. Contudo, não foi observado as condições necessárias que viabilizam o acesso a conteúdos de pesquisa de
ponta associado aos objetivos das disciplinas.

2.5. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 3

Justificativa para conceito 3:Em análise documental (PPC e documentos "in loco") e reuniões foi evidenciado que o
regime de trabalho do corpo docente possibilita o atendimento integral da demanda acadêmica (atendimento discente,
participação em colegiados, correção e elaborações de conteúdos e avaliações). O corpo docente do curso de farmácia
da FACSUR prevê inicialmente 12 professores, sendo 10 professores no regime de Tempo Integral e 2 professores no
regime de Tempo Parcial (conforme reunião com docentes), contudo não foi evidenciado registros de todo corpo docente
que descrevem as atribuições individuais correlacionadas a carga horária.

2.6. Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da docência superior).   NSA para
cursos de licenciatura. 3

Justificativa para conceito 3:O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia da FACSUR, em sua página 204 a 206
descreve um relato geral relacionado á experiência profissional do docente com seu desempenho em sala de aula.
Durante as reuniões de professores, de NDE e análise documental, foi apresentado o "RELATÓRIO DE ESTUDOS ACERCA
DA TITULAÇÃO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA SUPERIOR DO CORPO DOCENTE DO CURSO
DE FARMÁCIA DA FACULDADE SUPREMO REDENTOR", no qual relaciona de modo individual a preocupação e justificativa
do NDE na escolha de docentes que tenham capacidade e experiência prática (relacionado com as UCs que
ministraram), e o cuidado em se manter-se atualizado no contexto trabalhado. Contudo, não foi claramente comprovado
a promoção da compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto do trabalho.

2.7. Experiência no exercício da docência na educação básica.   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.

2.8. Experiência no exercício da docência superior. 3

Justificativa para conceito 3:Após análise documental e visita "in loco", foi verificado no PPC (página 206) o item
"5.7" com o título: Experiência no exercício da docência superior. O texto relata os aspectos gerais como: preocupação
da IES acerca da formação profissional, a atenção ás mudanças emergentes do mercado, a preocupação na escolha dos
docentes que atendar as necessidades quanto titulação, prática e experiência. "In loco" foi apresentado o "RELATÓRIO
DE ESTUDOS ACERCA DA TITULAÇÃO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA SUPERIOR DO CORPO
DOCENTE DO CURSO DE FARMÁCIA DA FACULDADE SUPREMO REDENTOR" que demostra e justifica a relação entre a
experiência no exercício da docência superior do corpo docente previsto e seu desempenho em sala de aula, permitindo
a identificação de dificuldades dos acadêmicos utilizando forma clara e favorável ao perfil do público, bem como
exemplos e atividades de contextualização e atividades especificas de ascensão do ensino. No entanto, não foi
claramente evidenciado a utilização dos resultados para readequação da atividade docente.

2.9. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

2.10. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

2.11. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4

Justificativa para conceito 4:Verificou-se, por meio a análise do PDI, PPC e também de entrevista realizada “in loco”
que a presença do colegiado do curso já é institucionalizada e que o colegiado do Curso de Farmácia será constituído
pela coordenadora e quatro docentes do curso, conforme descrito na página 207 do PPC. Vale ressaltar, que o PPC
também descreve na mesma página que por se tratar de um processo de autorização, não se faz possível neste
momento ter-se ampla representatividade, principalmente pela ausência de atores como os alunos. O PPC descreve que
o colegiado será instituído como “provisório” no processo autorizativo, estabelecido pelos mesmos membros do NDE e,
após o início da primeira turma, será eleito novo colegiado então com a presença do corpo técnico-administrativo e
alunos a ele incorporado. O regimento do Colegiado prevê uma reunião semestral ordinária, e extraordinariamente,
quando o coordenador julgar necessário ou for solicitado pela maioria dos membros. As decisões estabelecidas na
reunião são registradas em ata. Há previsão no regimento no PPC, de um fluxo pré-determinado para o
encaminhamento e acompanhamento das decisões colegiadas. Entretanto, não constatado a presença de um sistema ou
procedimento claramente definido/estabelecido que permita a avaliação de desempenho das atividades exercidas.

2.12. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

2.13. Experiência do corpo de tutores em educação a distância.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar
disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro
de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

2.14. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e coordenadores de
curso a distância.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 4

Justificativa para conceito 4:Verificou-se por meio de comprovantes de produção científica, cultural, artística ou
tecnológica dos docentes apresentados "in loco" que aproximadamente 60% apresentam pelo menos sete (7) produções
nos últimos 3 anos. Apenas 34% do corpo docente apresentam mínimo de nove (9) publicações no último triênio, de
acordo com as pastas e comprovantes disponibilizados para a comissão durante a visita “in loco”.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 3,90
3.1. Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral.   Considerar os espaços de trabalho para os docentes
em Tempo Integral do primeiro ano do curso (CST) ou dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 4

Justificativa para conceito 4:O espaço destinado aos professores de tempo integral do curso de farmácia dos dois
primeiros anos da FACSUR possui espaço para o desenvolvimento das atividades docentes de regime integral de trabalho
(foram observados em documentos in loco 12 professores de tempo integral, porém em reuniões realizadas de
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professores e NDE foi confirmado o quantitativo de 10 professores de T.I.). O ambiente é uma sala feita de alvenaria
divididas internamente por 7 salas em madeira (MDF). As salas contém uma mesa e duas cadeiras cada, com
computadores em cada mesa (com software instalados para o desenvolvimento das atividades específicas do docente), o
ambiente é climatizado (ar condicionado), possui acesso a internet através de rede sem fio, uma impressora de uso
compartilhado e três cadeiras de espera no ambiente de uso geral. Entretanto, o único armário localizado na sala não é
individualizado, sendo para uso geral/compartilhado, o que não proporciona a segurança e privacidade necessária para
as atividades dos docente em Tempo Integral na IES.

3.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 4

Justificativa para conceito 4:A sala de trabalho da coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Supremo
Redentor (FACSUR) está localizado no piso térreo do campus, é um espaço reservado (alvenaria), contém uma mesa
retangular com cadeiras para o atendimento discente, é climatizada (ar condicionado), possui boa iluminação, prateleiras
e armários para organização e guarda de pertences. A porta é provida de madeira com vidro central para visualização. O
computador da coordenação é portátil equipados com os software necessários para o desenvolvimento das atividades
institucionais. Não existe ramal telefônico. “In loco” foi verificado que o aporte tecnológico é limitado e meramente
convencional, não sendo evidenciada infraestrutura tecnológica diferenciada.

3.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual para todos os
docentes do  curso. Considerar a sala coletiva de professores para os docentes do primeiro ano do curso  (CST)
ou dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas).

4

Justificativa para conceito 4:A sala coletiva dos professores da FACSUR contém sofás (5 lugares) para descanso, uma
TV anexada na parede, um aparador contendo café e água para consumo, armário com chaves, uma mesa central oval
(6 cadeiras), boa iluminação, climatizada (ar condicionado), sinal de internet sem fio, mural de recados, bancada
disposta com 2 computadores fixos e impressora. Os computadores estavam funcionando e conectados à internet fixa,
estando disponível também o acesso remoto, o que favorece a atividade dos docentes. Contudo, não foi evidenciado
apoio técnico-administrativo específico para sala dos professores. É importante ressaltar também que não há banheiro
de uso exclusivo para docentes, apenas compartilhado com a comunidade acadêmica.

3.4. Salas de aula.   Considerar as salas de aula para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros
anos (bacharelados/licenciaturas). 4

Justificativa para conceito 4:As salas de aula da Faculdade Supremo Redentor (28 no total) estão alocadas no 2º e 3º
andares do campus, contém carteiras confortáveis (algumas com assentos espumados), quadro branco e vidro (auxílio
de pincéis a tinta), bem iluminadas, climatizadas (ar condicionado), conservadas e boa limpeza. Os equipamentos
audiovisuais são disponibilizados nas salas de aula através de requerimento ao técnico-administrativo e montados nos
respectivos espaços. As salas são de diferentes tamanhos, com capacidade de 40 a 60 lugares. Há disponibilidade de
uso (mediante agendamento) de um auditório confortável com capacidade de 184 lugares disposto no 1 andar do
campus. Não foram identificados a utilização de outros recursos exitosos.

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática.   Considerar o laboratório de informática, ou outro meio
de acesso a equipamentos  de informática, para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos 
(bacharelados/licenciaturas).

4

Justificativa para conceito 4:Em visita ás instalações no campus da FACSUR, foram identificados 2 locais onde estão
contidos equipamentos de informática atualizados disponíveis para o acesso do aluno. Foram identificados no total 46
equipamentos distribuídos na biblioteca (4 equipamentos) e laboratório de informática (42 equipamentos, sendo 18 CPU
da marca AOC e 24 equipamentos portáteis da marca Positivo). O laboratório de informática é climatizado, iluminação
satisfatória, sinal de internet sem fio estável (contrato assinado vigente com Ralfnet). Os equipamentos estão dispostos
em 14 bancadas com uma cadeira almofadada para cada equipamento (42 cadeiras). Os equipamentos possuem
disponibilidade de software atualizados e necessários para as atividades acadêmicas. Entre os computadores, dois (um
no laboratório e outro na biblioteca) possuem programas específicos para portadores de necessidades especiais
(DOSVOX e Vlibras). "In loco" não foi constatado efetivamente a manutenção e avaliação periódica dos equipamentos
através de relatórios, o que foi confirmado em entrevista com o responsável pelo setor.

3.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da bibliografia básica para o primeiro
ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 5

Justificativa para conceito 5:Em análise ("in loco" e PPC) do acervo da bibliografia básica por unidade curricular para
os dois primeiros anos do curso de farmácia da Faculdade Supremo Redentor foi verificado que a IES possui disponível a
biblioteca digital (base de dados) MINHA BIBLIOTECA, termo de compromisso firmado em 21 de outubro de 2019, com
licença determinada no prazo de vigência de 28 de outubro de 2019 à 28 de outubro de 2020, com licença temporária
de base de dados (contrato observado in loco). As bibliografias básicas descritas no PPC inclui referências virtuais e
físicas. As referências físicas estão todas tombadas e informatizadas (comprovado em visita as instalações da
biblioteca). A bibliografia básica descrita no PPC e apresentada "in loco" contempla as características das UC de forma
completa e atualizada. Em ata do Núcleo Docente Estruturante, de 04/11/2019, consta a discussão da necessidade do
estudo e elaboração de relatório de fundamentação das escolhas feita pela equipe no tocante às bibliografias básicas
(relatório construído e referendado pelo NDE). Foi evidenciado parcerias de periódicos especializados virtuais que
complementam o conteúdo administrado em sala de aula. A IES possui um plano de contingenciamento e plano de
atualização/manutenção na biblioteca "Maria de Jesus Alves" com objetivos de prevenir e minimizar eventuais
ocorrências do serviço prestado, garantindo a qualidade do funcionamento, bem como serviços de atualização e escolhas
de referências.

3.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da bibliografia complementar
para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 5

Justificativa para conceito 5:Em análise (in loco e PPC) do acervo da bibliografia complementar por unidade curricular
para os dois primeiros anos do curso de farmácia da Faculdade Supremo Redentor foi verificado que a IES possui
disponível a biblioteca digital (base de dados) MINHA BIBLIOTECA, termo de compromisso firmado em 21 de outubro de
2019, com licença determinada no prazo de vigência de 28 de outubro de 2019 à 28 de outubro de 2020, com licença
temporária de base de dados (contrato observado in loco). As bibliografias complementares descritas no PPC são todas
referências virtuais. As bibliografias apresentada in loco contempla as características das UC de forma completa e
atualizada. Em ata do Núcleo Docente Estruturante, de 04/11/2019, consta a discussão da necessidade do estudo e
elaboração de relatório de fundamentação das escolhas feita pela equipe no tocante às bibliografias complementares
(relatório construído e referendado pelo NDE). Foi evidenciado parcerias de periódicos especializados virtuais que
complementam o conteúdo administrado em sala de aula. A IES possui um plano de contingenciamento e plano de
atualização/manutenção na biblioteca "Maria de Jesus Alves" com objetivos de prevenir e minimizar eventuais
ocorrências do serviço prestado, garantindo a qualidade do funcionamento, bem como serviços de atualização e escolhas
de referências.

3.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam laboratórios didáticos de
formação básica, conforme PPC. Considerar os laboratórios para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois

4
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primeiros anos (bacharelados/licenciaturas).

Justificativa para conceito 4:Após análise documental (PPC, documentos disponibilizados "in loco" e Resolução nº 6,
de 19 de outubro de 2017) e visitas às instalações da IES, foi verificado que as unidades curriculares de formação básica
que terão atividades práticas nos dois primeiros anos do curso são: Anatomia Humana (60h), Química geral e inorgância
(60h), Citologia, Histologia e Embriologia (60h), Química geral (60h), Fisiologia e Patologia Humana (60h), Genética e
Biologia Molecular (60h), Físico-química (60h) e Química analítica (60h). Para o desenvolvimento das atividades práticas
das disciplinas foram apresentados dois laboratórios in loco, o laboratório de Anatomia Humana (contendo peças
sintéticas, bancadas de mármore, ilustrações, anatômicas anexadas nas paredes, TV, quadro de vidro, bancadas em
madeira (MDF) no centro, banquetas e regulamento nas portas, normas de segurança e climatizado); Laboratório
Integrado I (contendo 20 microscópios, TV, bancadas, climatizada, 2 pias, armários com vidrarias, geladeira, quadro
branco e regulamento e normas de segurança); Laboratório de Fenômenos químicos e biológicos (contendo bancada
central, chuveiro lava olhos, vidrarias e utensílios, capela, climatizado, microscópios, destilador, estufa, geladeira, bico
de bulsen, quadro branco, regulamento e normas de segurança) e Laboratório de informática (contendo 42
equipamentos, sendo 18 CPU da marca AOC e 24 equipamentos portáteis da marca Positivo, climatizado, iluminação
boa, sinal de internet sem fio estável, 14 bancadas com uma cadeira almofadada para cada equipamento, software
atualizados e programa específico para portadores de necessidades especiais - DOSVOX e Vlibras). Os laboratórios de
Anatomia, Integrado I e Fenômenos Químicos e biológicos possuem supervisão e apoio de professores/técnicos
especializados para organização das aulas e manutenção dos laboratórios em questão. Em reuniões "in loco" e visita às
instalações foi explicado que as turmas de aula teórica serão divididas conforme a capacidade máxima de discentes para
as aulas práticas (turmas com 25 alunos). Não há evidências que os resultados são utilizados pela gestão acadêmica
para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda e das aulas ministradas.

3.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam laboratórios didáticos de
formação específica, conforme PPC. Considerar os laboratórios para o primeiro ano do curso (CST) ou para os
dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas).

4

Justificativa para conceito 4:Após análise documental (PPC, documentos disponibilizados in loco e Resolução nº 6, de
19 de outubro de 2017) e visitas às instalações da IES foi verificado que as unidades curriculares de formação específica
que terão atividades práticas nos dois primeiros anos do curso são: Microbiologia básica e Imunologia básica (60h),
Parasitologia Humana (60h) e Hematologia básica (60h). Para o desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas
foi apresentado in loco o Laboratório de Fenômenos químicos e biológicos (contendo bancada central, chuveiro lava
olhos, vidrarias e utensílios diversos, capela, climatizado, microscópios, destilador, estufa, geladeira, bico de bulsen,
quadro branco, regulamento e normas de segurança). O laboratório possui supervisão e apoio de Professores/técnicos
especializados (Matheus Silva Alves e Jaqueline Diniz Pinho), para organização das aulas e manutenção dos laboratórios
em questão. Em reuniões in loco e visita ás instalações foi dito a possibilidade de divisões de turmas conforme a
quantidade de discentes para as aulas práticas nos respectivos laboratórios, bem como projetos para construção de
novos espaços para atividades específicas ao longo do curso (disciplinas posteriores ao segundo ano do curso). Não há
evidências que os resultados são utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade do
atendimento, da demanda e das aulas ministradas.

3.10. Laboratórios de ensino para a área de saúde.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que
contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos. 1

Justificativa para conceito 1:Em análise da RESOLUÇÃO Nº 6, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, está previsto em seu artigo 8º, capítulo III, inciso 5º "....A
Farmácia Universitária é cenário obrigatório de prática, podendo ser na IES ou em outro estabelecimento, relacionado à
assistência farmacêutica, por meio de convênio, visando à execução de atividades de estágio obrigatório, para todos os
estudantes do curso". Em reuniões "in loco" foi discutido a intensão de construir a Farmácia Universitária como um
ambiente de atividades práticas de ensino em um terreno recém adquirido ao lado do campus da FACSUR, porem não foi
evidenciado projetos, tão pouco outro local para desenvolvimento das atividades específicas mencionadas nas DCNs e
algum convênio firmado para este fim.

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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

3.12. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados.   Obrigatório para os cursos da área de saúde,
desde que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

3.14. Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística).   NSA para cursos que
não contemplam material didático no PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

3.15. Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, mediação e
atividades jurídicas reais.   Obrigatório para Cursos de Direito, desde que contemplado no PPC. NSA para os
demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

Dimensão 4: Considerações finais.
4.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.

Thiago Levi Silva Oliveira e Reges Evandro Teruel Barreto.

4.2. Informar o número do processo e da avaliação.

Processo nº 201820791 / Avaliação nº 153489

4.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência).

Faculdade Supremo Redentor (FACSUR) - Campus principal
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 604, Bairro: centro 
Cidade/UF: Pinheiro/MA 
CEP: 65200-000

4.4. Informar o ato autorizativo.

Para o referido processo, a Faculdade Supremo Redentor – FACSUR de Pinheiro pleiteia o Ato de Autorização de Funcionamento
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do Curso de Bacharel em Farmácia. 
O credenciamento da Faculdade foi publicado na Portaria nº 260 de 2 de março de 2018 do Diário Oficial da União, viabilizando o
início de suas atividades, juntamente com a autorização do seu primeiro curso (Enfermagem). Após a consolidação do primeiro
curso e consideração das peculiaridades da região, a Faculdade solicita autorização de diversos outros cursos, incluindo o curso
de Farmácia.

4.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas pretendidas.

Curso: FARMÁCIA
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial
Número de vagas pretendidas: 200 vagas

4.6. Explicitar os documentos utilizados como base para avaliação (PDI e sua vigência; PPC; Projeto de Autoavaliação e
demais relatórios da IES).

Plano de Desenvolvimento Institucional (FACSUR/2019 - 2023);
Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia;
Pastas de docentes do curso;
Programa de responsabilidade social FACSUR;
Atas NDE;
Plano de cargos, carreiras e salários dos técnicos - Adm;
Regulamento dos NDEs;
Programa Institucional de Comunicação Interna e Externa;
Regulamento Núcleo de Pesquisa e Extensão;
Regulamento do laboratório de fenômenos químicos e biológicos;
Regulamento do laboratório integrado 1;
Regulamento Laboratório comum Anatomia Humana;
Regulamento do laboratório semiologia e semiotécnica;
Plano de atualização e manutenção do acervo da biblioteca (2019 - 2023);
Programa de capacitação do corpo técnico-adm;
Programa especializado de atendimento da biblioteca FACSUR;
Programa de apoio a produção acadêmica e participação em eventos de cunho científico-acadêmico;
Plano de contingência da biblioteca FACSUR;
Relatório da análise de adequação da bibliografia do curso de farmácia presencial;
Regimento da biblioteca FACSUR;
Avaliação institucional discente e docentes 2019;
Atas da CPA;
Projeto de autoavaliação institucional;
Relatório de atividades desenvolvidas em parceria CPA;
Projeto de avaliação institucional;
Notas fiscais de equipamentos de laboratório;
Normas para elaboração do trabalho de conclusão de curso;
Regimento do programa de nivelamento;
Regulamento de apoio psicopedagógico;
Programa de acompanhamento de egressos - PAE;
Regulamento da ouvidoria;
Projeto de implantação do Centro de apoio ao estudante;
Contratos da IES com Minha biblioteca, Internet e SWA- JACAD;
Programa institucional de educação ambiental;
Regulamento de estágio supervisionado;
Regulamento das atividades complementares;
Regulamento do TCC;
Normas de utilização do laboratório de informática;
Relatório quantitativo e qualitativo de estudo para respectiva demanda de vagas para o curso de farmácia;
Documento internos do prédio;
Portarias de nomeação do NDE, coordenação;
Programa institucional de valorização do patrimônio e memória culturais;
Programa de responsabilidade social FACSUR;
Programa institucional de defesa dos direitos humanos e inclusão social;
Programa de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista;
Regulamento do programa para projetos de extensão;
Regulamento das práticas interdisciplinares;
Controle patrimonial;
Plano de avaliação periódica da infraestrutura física e manutenção patrimonial;
Plano de ação e emergência (PAE);
Laudo técnico e plano de garantia de acessibilidade;
Projeto CEI;
Convênios do curso de farmácia;
Programa de iniciação científica - FACSUR;
Regulamento dos colegiados de cursos de graduação;
Plano de ação coordenação de curso Farmácia.

4.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.

Organização Didático-Pedagógica: A organização didático-pedagógica proposta pela IES apresenta relativa adequação à
execução, durante os quatro primeiros semestres do curso, estando em comum acordo com as competências gerais estipuladas
nas Diretrizes Nacionais Curriculares para o curso de Farmácia. É possível identificar as políticas de ensino, pesquisa e extensão.
O PPC apresenta um alinhamento com perfil do egresso que visa uma formação para a demanda do mercado emergente na
região. Há fragilidades, passíveis de melhorias, no que tange a execução da proposta, quando associada a alguns conteúdos
curriculares e estágio supervisionado. Corpo Docente: Com relação à dimensão corpo docente, a comissão encontrou
professores com experiências profissionais relevantes e comprometidos com a proposta do curso. O Núcleo Docente Estruturante
(NDE) é composto por cinco membros que atuarão na IES em regime de tempo integral, sendo predominantemente constituído
por docentes com titulação stricto sensu. A concepção do PPC ficou clara no que tange as habilidades e competências requeridas
para o aluno. Infraestrutura: A comissão encontrou, durante a visita, uma instituição com uma infraestrutura que atende as
necessidades mínimas necessárias para a implantação do curso. A IES possui espaço para circulação adequada e que atende às
exigências da legislação. Os laboratórios para construção de habilidades gerais e específicas contêm material limitado, mas que
atende minimamente as práticas de algumas disciplinas propostas para os 4 primeiros semestres do curso. Consideradas as
condições de organização didático-pedagógica, corpo docente e estrutura física, admite-se ser possível/favorável a autorização
de funcionamento do curso.
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A comissão avaliadora designada para a visita "in loco", com fim de instituir o ato de Autorização do Curso de Farmácia da Faculdade
Supremo Redentor - FACSUR de Pinheiro, avaliação número 153489, protocolo 201820791, realizou a referida visita às dependências da
IES no período de 01 a 04 de dezembro de 2019. Nos parece, baseado na análise documental e visita “in loco”, que os aspectos
negativos apontados neste relatório serão encarados como uma forma de melhorar a qualidade do curso a ser ofertado à comunidade.
Considerando as referências de qualidade dispostas na legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação Educacional
e Superior CONAES e no instrumento de avaliação em suas três dimensões, a proposta da autorização para o Curso de Farmácia deve
ainda ser apreciada pelas instâncias competentes.

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA

3,96 4


