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A União das Faculdades Integradas de Negócios Ltda sita à Av. Sertório, 253 – Porto Alegre/RS –
União das Faculdades Integradas de Negócios Ltda., mantendedora da Faculdade São Francisco de
Assis, credenciada através da Portaria MEC 3.558 de 26/11/2003 – D.O.U 28/11/2003, com a missão
de “Oferecer ensino de nível superior com qualidade, com um modelo de gestão democrático e
compartilhado com todos os segmentos da comunidade acadêmica, buscando a continuidade da IES e
o aprimoramento constante do processo de formação acadêmica, ”traçou seu perfil em uma gestão
compartilhada na construção competente do projeto pedagógico; desenvolvendo processo de gestão
centrado em valores e princípios democráticos; com lócus na formação de aluno/cidadão como um
ser social histórico e sujeito de relações; possuindo uma visão de compartilhamento de conceitos com
todos os partícipes do processo de ensinoaprendizagem e de sua comunidade, de princípios
fundamentados nos direitos humanos, das relações étnicoraciais que envolvem a sociedade
brasileira; baseada em uma visão democrática na sua essência pedagógica, buscando a colaboração,
coresponsabilidade e solidariedade de sua comunidade acadêmica; em uma a gestão compartilhada
buscando a formação de uma cultura ética e responsável na sua essência, que deverá nortear o
processo pedagógico de formação dos egressos; na busca de excelência acadêmica nas áreas em que
atua; com foco na conscientização e formação de indivíduos e de sua comunidade de princípios de
conservação do meio ambiente e de uma vida social sustentável. A Faculdade São Francisco de Assis
surgiu de uma conjugação de ideias de alguns professores que atuavam na cidade de Porto Alegre e
de São Paulo. Os idealizadores da faculdade juntaram esforços intelectuais de diferentes áreas de
conhecimentos e fizeram com que seus planos se materializassem no que hoje é uma das mais
importantes instituições de ensino superior, com atuação na capital do Rio Grande do Sul. O primeiro
ato formal de constituição da faculdade ocorreu com a autorização da Mantenedora: União das
Faculdades Integradas de Negócios Ltda., através da Portaria MEC 3.558 de 26 de novembro de
2003, publicada no DOU em 28 de novembro de 2003. A autorização dos dois primeiros cursos –
Administração e Ciências Contábeis ocorreram com a publicação das Portarias 3.551 de 26/11/2003
– D.O.U. de 28/11/2003 e 3.552 de 26/11/2003 – D.O.U. de 28/11/2003. O reconhecimento do Curso
de Administração, pela publicação da Portaria 167 de 16/02/2007 – D.O.U. de 21/02/2007 e do Curso
de Ciências Contábeis, publicado pela Portaria 1.134 de 21/12/2006 – D. O. U. de 26/12/2006. A
área de atuação da Faculdade São Francisco de Assis, contempla os cursos de graduação e pós
graduação lato sensu, nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais e
Aplicadas e Engenharias.
Curso:
O Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade São Francisco de Assis
Sito à Av. Sertório, 253 – Porto Alegre/RS com Autorização: Portaria 245 de 05 de julho de 2011 –
D.O.U 06/11/2011 com 100 vagas anuais, com turno de funcionamento noturno e com tempo de
integralização mínimo de 10 semestres e tempo máximo de 20 semestres; Coordenado por Ana Paula
Melchiors Stahschmidt com Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul em 2002, Mestrado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul em 1998, Especialização em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes pela
Universidade de São Paulo em 2004, Especialização em Psicologia Clínica pelo Conselho Federal de
Psicologia em 2002, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul em 1993, possui experiência profissional de 23 anos, tendo iniciado em 1992 como professora de
música no Maternal e Jardim Balão Vermelho. Quanto à experiência de Magistério Superior, tem
experiência de 10 anos, tendo iniciado em 2005 como professor colaborador na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul em Gestão acadêmica e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade São
Francisco de Assis desde 2012. Possui regime de trabalho como coordenador do curso em tempo
integral (40 horas), contemplando aulas ministradas no curso, atendimento ao discente, planejamento
pedagógico e reuniões com a direção. O NDE é composto por Ana Paula Melchiors Stahlschmidt,
doutora, psicólogo em regime de tempo integral; Cristina Py de Pinto Gomes Mairesse, doutora,
psicóloga em tempo parcial; Leticia Horn Oliveira, Mestre, Psicologo, tempo parcial; Márcia
Aparecida Vitorello, doutora, psicologa em tempo parcial;Evelyn Soledad Reyes Vigueras, doutora,
tempo parcial; Caroline Schneider Brasil, mestre, horista. Tempo médio de permanência do corpo
docente no curso é de 4,74 anos.
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SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
A comissão avaliadora para fins de Reconhecimento de Curso de Bacharelado em Psicologia da
Faculdade UNIFIN, designada pelo Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP datado de 23 de
fevereiro de 2016, Avaliação no. 124497, nº do processo 201502257,composta pelos profs. Ricardo
Battisti Archer (coordenador) e Professora Maria Luisa Furlin Bampi desenvolveu as seguintes ações
preliminares. Contato com a IES, apresentação de proposta de agenda de trabalho e análise
preliminar do processo inserido no sistema eMEC. A visita in loco, no endereço informado, ocorreu
entre 21 à 24 de fevereiro de 2016, conforme Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP. As
atividades desenvolvidas seguiram a agenda previamente programada. A IES apresentou toda a
documentação solicitada, sendo que o PDI, PPI e PPC estão condizentes com as estruturas
determinadas pelo art. 16 do Decreto nº 5773/2006 e o seu conteúdo contempla todas as informações
demandadas para cada item. A IES apresentou também demais pastas e documentos que serviram de
base para comprovar as informações que eram necessárias para validar a presente avaliação de
reconhecimento de curso. A IES apresentou proposta de autoavaliação de outros cursos, com a
finalidade de exemplificar as ações realizadas na IES; ela apresentou a Portaria de formação da CPA,
regulamentada sendo as mesmas elaboradas segundo as orientações propostas pela CONAES que
contemplam todas as dimensões. Na reunião inicial com os dirigentes da IES foi presentada a
coordenadora para o curso de Psicologia Bacharelado que estava cadastrada no sistema eletrônico e
MEC, a profª Doutora Ana Paula Melchiors Stahschmidt . Após a reunião do primeiro dia, houve a
visita as instalações e realizadas as reuniões com NDE, CPA, coordenação, com os professores e
alunos que participam do curso de psicologia. Tudo ocorreu de acordo com a agenda de trabalho,
ratificada na reunião com os dirigentes da IES.

DOCENTES
Nome do Docente

Titulação

Adolfo Rodrigues Reis
Ana Paula Melchiors
Stahlschmidt

Doutorado

Tempo de vínculo
Regime Vínculo
initerrupto do docente
Trabalho Empregatício
com o curso
Horista CLT
5 Mês(es)

Doutorado

Integral

CLT

48 Mês(es)

Beatriz Viana dos Santos
Mestrado
Caroline Scheneider Brasil
Mestrado
Claudia Maria Canestrine do
Doutorado
Nascimento Bernardi

Parcial
Horista

CLT
CLT

120 Mês(es)
36 Mês(es)

Horista

CLT

24 Mês(es)

Doutorado

Parcial

CLT

36 Mês(es)

Doutorado
Doutorado
Mestrado

Integral
Parcial
Parcial

CLT
CLT
CLT

48 Mês(es)
72 Mês(es)
108 Mês(es)

Doutorado

Horista

CLT

24 Mês(es)

Doutorado

Horista

CLT

48 Mês(es)

Cristina Py de Pinto Gomes
Mairesse
Edson Roberto Oaigen
Ernani Ott
Evaldo Reis Furtado Junior
Evelyn Soledad Reyes
Vigueras
Jaqueline da Rosa Monteiro
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Julio Cesar Rodrigues
Carneiro
LETICIA HORN OLIVEIRA
Lisiane Hauser
Lucas Hoerlle Torres
MARCIA APARECIDA
VITORELLO
MERCES SANT ANNA
GHAZZI
OTAVIO BORSA
ANTONELLO
Rebel Zambrano Machado
Silvana Jacobs
Teresinha Salete Trainotti
Vania Rosa da Silva

Mestrado

Horista

CLT

5 Mês(es)

Mestrado
Mestrado
Mestrado

Parcial
Parcial
Horista

CLT
CLT
CLT

84 Mês(es)
36 Mês(es)
36 Mês(es)

Doutorado

Parcial

CLT

36 Mês(es)

Mestrado

Parcial

CLT

24 Mês(es)

Mestrado

Integral

CLT

132 Mês(es)

Mestrado
Doutorado
Doutorado

Integral
Horista
Integral

CLT
CLT
CLT

144 Mês(es)
36 Mês(es)
12 Mês(es)

CLT

60 Mês(es)

Especialização Parcial

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICOPEDAGÓGICA  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 eMEC.
1.1.
4
Contexto educacional
Justificativa para conceito 4:O PPC contempla muito bem as demandas efetivas de
natureza econômica, social, cultural, política e ambiental.
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso
3
Justificativa para conceito 3:A IES, em razão das crenças e valores de seus fundadores
e das suas opções, está diretamente engajada no processo de desenvolvimento da
sociedade, assim sendo, as políticas institucionais de ensino, de extensão constantes no
PDI estão implantadas, de maneira suficiente, no âmbito do curso.
1.3. Objetivos do curso
4
Justificativa para conceito 4:Os objetivos do curso apresentam muito boa coerência,
em uma análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso,
estrutura curricular e contexto educacional.
1.4. Perfil profissional do egresso
3
Justificativa para conceito 3:Quando o perfil profissional expressa, de maneira
suficiente, as competências do egresso
1.5. Estrutura curricular (Considerar como critério de análise também a pesquisa e
3
a extensão, caso estejam contempladas no PPC)
Justificativa para conceito 3:A estrutura curricular implantada contempla, de maneira
suficiente, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade,
interdisciplinaridade, acessibilidade pedagógica e atitudinal, compatibilidade da carga
horária total (em horas), articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos a
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distância, mecanismos de familiarização com essa modalidade.
1.6. Conteúdos curriculares
3
Justificativa para conceito 3:Os conteúdos curriculares implantados possibilitam, de
maneira suficiente, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando,
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, acessibilidade, adequação
das cargas horárias (em horas), adequação da bibliografia, abordagem de conteúdos
pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de
educação das relações étnicoraciais e para o ensino de história e cultura afrobrasileira,
africana e indígena
1.7. Metodologia
3
Justificativa para conceito 3:As atividades pedagógicas apresentam suficiente
coerência com a metodologia implantada, inclusive em relação aos aspectos referentes à
acessibilidade pedagógica e atitudinal.
1.8. Estágio curricular supervisionado Obrigatório para os cursos que contemplam
estágio no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares
3
nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio
supervisionado.
Justificativa para conceito 3:O estágio curricular supervisionado previsto, pois estão
em processo e a conclusão da primeira turma será no vigente ano, e o implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, com inúmeros convênios, previstas e
implantadas formas de apresentação, orientação, supervisão e coordenação.
1.9. Estágio curricular supervisionado  relação com a rede de escolas da Educação
NSA
Básica Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.10. Estágio curricular supervisionado  relação entre licenciandos, docentes e
supervisores da rede de escolas da Educação Básica Obrigatório para
NSA
Licenciaturas. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA, MAS ESTÁ APENSADO UM PROJETO DE
LICENCIATURA EM PSICOLOGIA
1.11. Estágio curricular supervisionado  relação teoria e prática Obrigatório para
NSA
Licenciaturas. NSA para dos demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.12. Atividades complementares Obrigatório para os cursos que contemplam
atividades complementares no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes
4
curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a
obrigatoriedade de atividades complementares.
Justificativa para conceito 4:Quando as atividades complementares implantadas estão
muito bem regulamentadas/institucionalizadas, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: carga horária,(288 horas, das 4256 horas previstas para o curso),
diversidade de atividades e formas de aproveitamento.
1.13. Trabalho de conclusão de curso (TCC) Obrigatório para os cursos que
contemplam TCC no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes
3
curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a
obrigatoriedade de TCC.
Justificativa para conceito 3:Quando o trabalho de conclusão de curso previsto, pois a
primeira turma concluirá o curso em dezembro de 2016, está
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e
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coordenação.
1.14. Apoio ao discente

3

Justificativa para conceito 3:O apoio ao discente implantado 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 e em intercâmbios.
1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso
3
Justificativa para conceito 3:As ações acadêmicoadministrativas, em decorrência das
autoavaliações e das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no
âmbito do curso, estão implantadas de maneira suficiente.
1.16. Atividades de tutoria Obrigatório para cursos a distância e presenciais,
reconhecidos, que ofertam 20% da carga horária total do curso na modalidade a
NSA
distância, conforme Portaria N° 4.059 de 10 de dezembro de 2004. NSA para
cursos presenciais.
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs  no processo ensino
4
aprendizagem
Justificativa para conceito 4:A IES tem implantadas as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) no processo de ensinoaprendizagem que permitem, de maneira
muito boa, a execução do projeto pedagógico do curso e a garantia da acessibilidade e do
domínio das TICs.
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
NSA
disponibilizado para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito NSA:NSA por se tratar de um curso presencial.
1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes Obrigatório
para cursos a distância. NSA para cursos presenciais que não contemplam
NSA
mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC.
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensinoaprendizagem
3
Justificativa para conceito 3:Os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos
processos de ensinoaprendizagem atendem, de maneira suficiente a concepção do curso
definida no seu Projeto Pedagógico do Curso  PPC.
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
5
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)
Justificativa para conceito 5:o número de vagas implantadas corresponde, de maneira
excelente, 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 NSA
públicas de ensino no PPC.
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Justificativa para conceito NSA:NSA
1.23. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS  relação
alunos/docente Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no
PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os
demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
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
NSA
PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os
demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.25. Atividades práticas de ensino Exclusivo para o curso de Medicina. NSA
NSA
para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde Obrigatório para os cursos
NSA
da área da saúde. NSA para Medicina e demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas Obrigatório para
NSA
Licenciaturas. NSA para demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
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 eMEC, Documentação Comprobatória e Catálogo Nacional
dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber.
2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante  NDE NSA para cursos
3
sequenciais.
Justificativa para conceito 3:A atuação do NDE implantado é suficiente, considerando,
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento,
consolidação e avaliação do PPC.
2.2. Atuação do (a) coordenador (a)
5
Justificativa para conceito 5:A atuação da coordenadora é excelente, considerando, em
uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e
discentes e representatividade nos colegiados superiores.
2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a)
coordenador (a) (Para casos de CST, as experiências de gestão acadêmica dos
coordenadores de curso em nível técnico  Ensino Básico  também podem ser
5
consideradas, englobando todos os setores envolvidos com ensino, pesquisa e
extensão, em qualquer nível)
Justificativa para conceito 5: a coordenador possui experiência profissional, de
magistério superior e de gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 10 anos sendo, no
mínimo, 1 ano de magistério superior.
2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso Obrigatório para cursos
5
presenciais. NSA para cursos a distância.
Justificativa para conceito 5: O regime de trabalho implantado da coordenadora é de
tempo parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas anuais
autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é menor ou igual a 10.
2.5. Carga horária de coordenação de curso Obrigatório para cursos a distância.
NSA
NSA para cursos presenciais.
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Justificativa para conceito NSA:NSA
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, 5
se bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 5:o percentual dos docentes do curso com titulação obtida
em programas de pósgraduação stricto sensu é de 95,46%
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
5
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 5:O percentual de doutores do curso é de 54,55%
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 4
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%)
Justificativa para conceito 4:O o percentual do corpo docente previsto/efetivo com
regime de trabalho de tempo parcial ou integral é de 63%
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
4
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 4:95% do corpo docente efetivo possui experiência
profissional (excluídas as atividades no magistério superior) de, pelo menos, 2 anos para
bacharelados.
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
NSA
licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) (Para os cursos de
Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1
– menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e 5
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:Com relação à experiência profissional, 95,45% dos
docentes do curso contam com pelo menos mais de três anos de experiência no
magistério superior.
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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  NSA
e o número de vagas). NSA para cursos presenciais.
Justificativa para conceito NSA:NSA
2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente
3
Justificativa para conceito 3:O funcionamento do colegiado implantado está
institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões,
registros e encaminhamento das decisões.
2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se
3
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 3:Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 4 a 6
produções nos últimos 3 anos
2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso (Para fins de autorização,
considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) Obrigatório para cursos a distância
NSA
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.
Justificativa para conceito NSA:NSA
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
NSA
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.
Justificativa para conceito NSA:NSA
2.17. Relação docentes e tutores  presenciais e a distância  por estudante
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até
NSA
20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria
N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais.
Justificativa para conceito NSA:NSA
2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica Exclusivo
NSA
para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica
NSA
Exclusivo para o curso de Odontologia. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
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
NSA
cursos .
Justificativa para conceito NSA:NSA
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 eMEC e
Documentação Comprobatória.
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3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral  TI (Para fins de
autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo
3
integral do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 3:Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em
tempo integral são suficientes, considerando, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de
professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade.
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos
3
Justificativa para conceito 3:o espaço destinado às atividades de coordenação é
suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: dimensão,
equipamentos, conservação, gabinete individual para coordenador, número de
funcionários e atendimento aos alunos e aos professores.
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
3
anos, se bacharelados/licenciaturas) NSA para IES que possui gabinetes de
trabalho para 100% dos docentes do curso.
Justificativa para conceito 3:a sala de professores implantada para os docentes do curso
é suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade.
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
3
bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 3: As salas de aula implantadas para o curso são suficientes,
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de
alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas
previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade.
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática (Para fins de autorização,
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do
4
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito 4:Os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à
informática para o curso atendem, muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários,
acessibilidade, velocidade de acesso à internet, wifi, política de atualização de
equipamentos e softwares e adequação 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
5
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
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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.
Justificativa para conceito 5: o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três
títulos por unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para
menos de 5 vagas anuais autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os
cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto
ao patrimônio da IES.
3.7. Bibliografia complementar (Para fins de autorização, considerar o acervo da
bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou
5
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.
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
5
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
Justificativa para conceito 5:Há assinatura com acesso de 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.
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
3
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.
Justificativa para conceito 3:Os laboratórios didáticos especializados implantados com
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira
suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: quantidade de equipamentos
adequada aos espaços físicos e vagas autorizadas.
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
3
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.
Justificativa para conceito 3:Os laboratórios especializados implantados com
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira
suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao currículo,
acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos.
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acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos.
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
3
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.
Justificativa para conceito 3:Os serviços dos laboratórios especializados implantados
com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira
suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio técnico, manutenção
de equipamentos e atendimento à comunidade.
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático
NSA
(logística) Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais.
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas Obrigatório para cursos de
NSA
Direito. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e
NSA
mediação Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados Obrigatório para
cursos da área da saúde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.
NSA
(Para o curso de Medicina, verificar o cumprimento da Portaria MEC/MS
2.400/07)
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.16. Sistema de referência e contrarreferência Obrigatório para os cursos da área
NSA
de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.17. Biotérios Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que
NSA
contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.18. Laboratórios de ensino para a área da saúde Obrigatório para os cursos da
NSA
área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.19. Laboratórios de habilidades Obrigatório para os cursos da área de saúde,
NSA
desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.20. Protocolos de experimentos Obrigatório para os cursos da área de saúde,
NSA
desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.
Justificativa para conceito NSA:NSA
3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Obrigatório para todos os cursos que
3
contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos.
Justificativa para conceito 3:O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) funcionando de
maneira suficiente e em processo de homologação pela CONEP.
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maneira suficiente e em processo de homologação pela CONEP.
3.22. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) Obrigatório para todos
NSA
os cursos que contemplem no PPC a utilização de animais em suas pesquisas.
Justificativa para conceito NSA:NSA
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm
Sim
Diretrizes Curriculares Nacionais
Justificativa para conceito Sim:A IES se manifestou em relação ao requisito seguindo a
legislação atual.
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica , conforme disposto na
NSA
Resolução CNE/CEB 4/2010 NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais
Justificativa para conceito NSA:NSA
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicoraciais e
para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Indígena , nos termos da Lei
Sim
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.
Justificativa para conceito Sim:A IES se manifesta em relação ao requisito seguindo a
legislação atual, nas disciplinas Educação dos Direitos Humanos e das Relações Étnico
raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira , Africana e Indígena é
oferecida como disciplina eletiva com 32h.
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
Sim
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.
Justificativa para conceito Sim:A IES se manifesta em relação ao requisito seguindo a
legislação atual na disciplina de Educação dos Direitos Humanos e das Relações Étnico
raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira , Africana e Indígena em
carater eletivo com 32h.
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ,
Sim
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.
Justificativa para conceito Sim:A IES se manifestou em relação ao requisito seguindo a
legislação atual através de curso de extensão sobre Transtorno do Espectro Autista.
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
4.6. Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de
Sim
1996)
Justificativa para conceito Sim:A IES se manifestou em relação ao requisito seguindo a
legislação atual, apresentando documentação comprobatoria.
Critério de análise:
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Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Resolução CONAES N° 1, de
Sim
17/06/2010) NSA para cursos sequenciais
Justificativa para conceito Sim:A IES se manifestou em relação ao requisito seguindo a
legislação atual, apresentando documentação comprobatoria (atas, portarias internas).
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria Normativa N°
NSA
12/2006) NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais
Justificativa para conceito NSA:NSA
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 NSA
°3, 18/12/2002) NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais
Justificativa para conceito NSA:NSA
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
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
Sim
(Letras). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível
superior  cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura  e formação continuada) NSA para tecnológicos e
sequencias
Justificativa para conceito Sim:O curso de psicologia constituise de um conjunto
encadeado de disciplinas teóricas e práticas cuja carga horária perfaz um total de 4.256
horas, distribuídas em 10 semestres, bem como um projeto pedagógico complementar de
formação de professoresLicenciatura.
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
Sim
inicial em nível superior  cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica
para graduados e cursos de segunda licenciatura  e formação continuada) N SA
para tecnológicos e sequenciais
Justificativa para conceito Sim:O tempo de integralização Curricular do Curso de
Psicologia é de, no mínimo 10 (dez) semestres letivos e no máximo de 20 (vinte)
semestres letivos ou 10 anos.
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, Sim
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.
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7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.
Justificativa para conceito Sim:A IES apresenta 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:Libras está prevista na grade curricular como disciplina
eletiva.
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°,
NSA
inciso II, § 2°) NSA para cursos presenciais
Justificativa para conceito NSA:NSA
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
4.15. Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada
Sim
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010)
Justificativa para conceito Sim:A IES se manifestou quanto às informações acadêmicas
da Portaria Normativa MEC Nº 40 de 12/12/2007, com parte de sua redação alterada pela
Portaria Normativa MEC Nº 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010 que trata de
informações acadêmicas.
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
Sim
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)
Justificativa para conceito Sim:A IES se manifestou em relação ao requisito seguindo a
legislação atual.
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 
Sim
cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de
segunda licenciatura  e formação continuada). NSA para bacharelados,
tecnológicos e sequenciais
Justificativa para conceito Sim:Foi apresentado um projeto pedagógico complementar
de formação de professores em psicologia.
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 de Avaliação designada pelo Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP datado
23/02/2016, Avaliação nº 124497, nº do processo 201502257, composta pelos prof Dr Ricardo
Battisti Archer (coordenador) e Prof. Dra Maria Luisa Furlim Bampi, para fins de Reconhecimento
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do Curso de Psicologia Bacharelado, na modalidade presencial, da Faculdade São Francisco de
Assis, tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações sobre cada um dos
indicadores avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório, e considerando
também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente (diretrizes da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior e este instrumento), atribuíram, em consequência, os
seguintes conceitos por Dimensão:
Dimensão 1 – Org.DidPedag.: 3,4
Dimensão 2 – Corpo Docente: 4,3
Dimensão 3 – Infraestrutura: 3,6
CONCEITO FINAL: 4.0
Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2016
CONCEITO FINAL
4
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