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I – RELATÓRIO E ENTENDIMENTO 

 

EMENTA. O Magnífico Reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto, por meio do Ofício 097/2014/GR/UERN, de 20 de 

março de 2014, solicita da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do 

Norte renovação de renovação do curso superior de filosofia ministrado por aquela Instituição 

de Ensino Superior, no CAMPUS CENTRAL DE MOSSORÓ. O procedimento 

administrativo chega à SEEC, onde tomou o número 66498-2, em 26 de março de 2014 e 

posteriormente encaminhado a este Colegiado para análise e posterior parecer, de acordo com 

o estatuído pela legislação de regência. Realizada a verificação in loco, nos dias 9 e 10 de 

outubro de 2014. 

I FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA: 

a) Federal 

Lei 9394/96; 

Lei 11.648/2008; 

Decreto 5773/2006; 

Parecer CNE/CES 23/96; 

Resolução CNE/CP 1/2002; 
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Resolução CNE/CP 2/2002; 

Resolução CNE/CES 12/2002; 

b) Estadual 

Decreto 20.507/2008; 

Decreto 24.948//2014. 

Decreto 24.971/2015; 

Decreto 24.972/2015; 

Pareceres CEE/CES 078/2014; 093/2014 e 100/2014; 

Regimento do CEE/RN; 

Resolução CEE/RN 01/2012; 

Resolução CONSEPE/UERN 035/200; 

Resolução CONSEPE/UERN 036/2010; 

Resolução CONSUNI/UERN 010/2014; 

Resolução CONSUNI/UERN 011/2014. 

II DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

a) Nome do curso: Filosofia. 

b) Modalidade do curso: Licenciatura. Presencial. 

c) Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 

Local de funcionamento: CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN. Avenida Prof. Antônio Campos, s/n. Bairro Costa 

e Silva. 59.600-900. MOSSORÓ – RN. Telefone: (84) 33.15.21.94. E-mail. dfi@uern.br. 

d) Ato legal de criação do curso: Resolução CONSEPE/UERN 35/2001, de 02 de 

agosto de 2001. 

e) Início de funcionamento do curso no Campus Central: 2003.1. 

f) Ato legal de reconhecimento: Decreto 20.507/2008, de 08 de maio de 2008. 

g) Número de vagas anuais previstas no ato de criação do curso de filosofia: 40 

(oferecidas pelo PROCESSO SELETIVO VOCACIONADO – PSV; sendo 20 para a 

licenciatura e 20 para o bacharelado). No entanto, o relatório afirma, às folhas oito, a oferta 

inicial de 30 vagas pelo PSV (todas para licenciatura), com base nos autos, como se infere das 

folhas 29. 
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h) Turno de funcionamento: noturno. 

i) Dimensão das turmas teóricas e práticas: média de 30 alunos, máxima de 40 

alunos. 

j) Regime do curso: sistema de créditos com matrícula semestral. 

k) Processo seletivo: anual. 

l) Duração média do curso: oito períodos letivos. Duração máxima: 12 semestres. 

m) Carga horária total: 2.840 horas. Destas, 405 para atividades de estágio 

supervisionado; 405 para prática de ensino como componente curricular; 200 de atividades 

complementares e 1.830 horas de disciplinas científico-culturais. 

n) Estágio supervisionado regulamentado pela Resolução do CONSEPE/UERN 

36/2010. 

o) Total de alunos matriculados para os oito períodos em 2014: 127. 

p) Professores do curso, segundo os avaliadores: três professores doutores, treze 

mestres, dois doutorandos (afastados para titulação) e dois contratados provisoriamente. Há 

um especialista e um graduado. Total: 20 docentes. Dezenove professores têm regime de 

quarenta horas e/ou regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Apenas um docente tem 

o regime de vinte horas semanais. 

q) Coordenador do curso e chefe de departamento: Adalberto Ximenes Leitão 

Filho, Mestre. 

r) Resultado no EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE 

ESTUDANTES – ENADE. Nota 2 (dois), em 2011. Nota 3 (três) em 2008. 

s) O Departamento de Filosofia oferece uma pós-graduação lato sensu 

(especialização) em Ética e Filosofia Política. 

 

III HISTÓRICO 

O procedimento administrativo – no qual a UERN solicita renovação de 

reconhecimento do curso de filosofia – compõe-se de dois volumes, contendo 303 (trezentos e 

três) laudas e um relatório (que lhe fora apensado) da comissão verificadora com 30 páginas. 

Ali, consta toda a documentação exigida pelos órgãos normatizadores, estando a mesma em 

perfeita sintonia com a legislação de regência para o ensino superior. 
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A avaliação in loco fora realizada, em outubro de 2014, pelos MESTRES AURÉLIA 

SOTERO ÂNGELO e GILBERTO BENEDITO DE OLIVEIRA, ambos docentes do 

curso de filosofia da FACULDADE DOM HEITOR SALES, de Natal. Vale salientar que os 

verificadores foram designados por Portaria deste Conselho de número 031/2014, datada de 

29 de agosto de 2014. A visita in loco aconteceu, nos dias 09 e 10 de outubro findo. 

O relatório fruto da avaliação é analítico, descrevendo os passos dos avaliadores, 

desde a chegada dos professores supracitados até a entrega da documentação a este colendo 

Conselho. 

O curso de filosofia, em nível de licenciatura, objeto de renovação de reconhecimento 

por parte deste Colegiado – como está evidenciado no Item II deste parecer – foi criado pela 

Resolução CONSEPE/UERN 035/2001. 

É de bom alvitre relembrar que nos autos fora apensada toda a documentação exigida 

para a renovação de reconhecimento de curso de nível superior, em atenção ao que dispõe a 

Resolução CEE/RN 01/2012, em seus artigos 3º e seguintes, tendo a UERN cumprido o ritual 

ali descrito e este Conselho dado continuidade à rotina administrativa e normativa. 

A solicitação com o fito de renovação de reconhecimento do curso de filosofia, 

emanada do Magnífico Reitor da UERN, chega a este Conselho intempestivamente. Fora 

enviado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO 

GRANDE DO NORTE – SEEC, em 20 de março de 2014, encaminhado posteriormente a 

este Colegiado. Convém assinalar que o reconhecimento do citado curso de filosofia está 

prescrito, desde dia 8 (oito) de maio de 2013. Não resta dúvida de que o Decreto 

Governamental 24.948/2014, datado de 30 de dezembro de 2014, renovou ipso facto o 

reconhecimento dos cursos ministrados pela UERN (com validade vencida) por dois anos. 

Cabe questionar ab initioa emissão de diplomas, sem amparo legal, nos anos de 2013 e 

2014. Outro decreto governamental (24.972/2015) convalidou, após oitiva deste Conselho, 

estudos realizados irregularmente por discentes de diversos cursos da UERN. 

 

IV RELATÓRIO 

A) ASPECTOS POSITIVOS 

A comissão composta pelos doutos verificadores e especialistas, supracitados, 

pronunciou-se favoravelmente à renovação de reconhecimento do citado curso. Arrima suas 

conclusões e posição favorável, nos seguintes fatos e argumentos: 

a) “A análise sobre o curso apresenta-se em um nível ótimo, quanto ao corpo docente, 

podendo melhorar ainda mais com o retorno dos professores doutores”, afirmam os avaliadores. 
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b) O aspecto didático pedagógico vem em segundo lugar na escala de valores, cumprindo 

em grande parte o que está previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, renovado pela Resolução CONSUNI/UERN 10/2014; 

c) O currículo pleno do curso cumpre o que determinam as Resoluções do 

colendo CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CNE: CNE/CP 1/2002; CNE/CP 

2/2002 e CNE/CES 12/2002, no que tange a: 1) formação de professores para a educação 

básica 2) carga horária dos cursos de licenciaturas e 3) diretrizes curriculares para os cursos 

de filosofia. 

B) FRAGILIDADES 

Não obstante a melhoria do curso – aludida pelos ilustres avaliadores – desde a sua 

primeira avaliação em 2008, permanecem algumas fragilidades. Antes de nomeá-las, 

gostaríamos de sublinhar os seguintes pontos: 

a) Não consta nos autos cópia do relatório da primeira avaliação para que se 

possa comparar a situação atual com a anterior. Tal deveria ser rotina para facilitar os 

avaliadores in loco e o conselheiro relator do processo, designado pela Câmara de Educação 

Superior deste Colegiado. Este Conselho deverá adotar como princípio administrativo retornar 

às IES de origem os próximos processos de solicitação de reconhecimento, que não 

contenham cópia do parecer que motivou o reconhecimento anterior ou sua renovação; 

b) Foram acostados resultados dos processos seletivos, a partir de 2008. Verifica-

se uma queda vertiginosa na demanda pelo curso. Em 2008 (ano da avaliação para o 

reconhecimento), verifica-se uma procura de 207 candidatos contra 60 interessados em 2014, 

ou seja, 28,9% do processo seletivo de 2008. Das atuais trinta vagas oferecidas, quinze são 

destinadas a cotistas e as outras quinze para não cotistas. No processo seletivo de 2014, foram 

inscritos 36 candidatos cotistas, o que representa uma relação de 2,4 candidatos/vaga. 

Concorreram 24 candidatos não cotistas, ou seja, 1,6 candidato/vaga. Temos uma média geral 

de dois candidatos/vaga, em contraposição a 6,9 candidatos/vaga no processo seletivo de 2008 

(vide Quadros, às folhas 37); 

c) Não encontramos outros indicadores: inserção no mercado, proveniência e 

ocupação dos egressos etc. para que se possa aquilatar a real necessidade social e importância 

regional do curso; 

COM BASE NOS AUTOS CUMPRE-NOS DESTACAR: 

1) Apesar de todos estes aspectos favoráveis e muitos esforços, o curso pontuou com 

nota 2 (dois) no ENADE, em 2011, após oito anos de funcionamento, tendo decaído do degrau em que 

estava, em 2008 (quando alcançou nota 03); 
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2) Não há nenhuma alusão a avaliações do corpo docente e do pessoal técnico-

administrativo, acontecida entre os anos 2008 (data da última avaliação do curso) e 2014; 

3) Inexistem nos autos e no relatório dos ilustres avaliadores dados concernentes 

às conclusões de curso: número de concluintes por ano, origem dos graduados etc.; 

4) O Projeto Pedagógico e o Relatório dos avaliadores – não obstante citarem 

certas atividades – não descrevem a política de sistematização da Responsabilidade Social do 

Curso (uma das recomendações do Ministério da Educação – MEC),em que a IES deverá 

oferecer cursos de extensão, seminários e outras ações voltados para a comunidade.  

5) O número de oferta de tais atividades é ainda pouco significativo. “Isto se 

justifica também pela indisponibilidade de salas”, assinalam os avaliadores. Podemos ler, às 

folhas 137-144 dos autos, os dados das atividades de extensão e pesquisa. De 2008-2014 

verificam-se pelo PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA (PIBIC)/UERN 19 projetos de pesquisa ou iniciação à pesquisa (o que 

representa uma média de menos de um projeto por docente, em seis anos, isto é, 0,95). Quanto 

às atividades de extensão, às folhas 135 e seguintes, encontramos a menção a 07 iniciativas, 

empreendidas entre 2008-2014 (isto significa 0,35 por docente, em seis anos); 

6) O curso padece das mesmas deficiências apresentadas em outros relatórios, no 

que tange à infraestrutura. Resumindo, o conceito atribuído a essa dimensão é nota 2 (dois), 

havendo sete itens com ponderação entre 2 e 1, conflitando com a Instrução Normativa 

MEC/SERES 02/2014, em seus artigos 3º e 4º.  

7) Há indicação da oferta de um curso de pós-graduação lato sensu(ÉTICA E 

FILOSOFIA POLÍTICA), no entanto não constam dados de alunos, disciplinas oferecidas, 

docentes, sua titulação e os períodos em que o mesmo é ministrado. 

V PARECER E VOTO DO RELATOR 

Cabe-nos chamar a atenção deste eminente Colegiado e das instituições de ensino 

superior sobre a necessidade de adaptar com certa urgência os Instrumentos de Avaliação à 

realidade regional e ao sistema estadual (leia-se público) de ensino. Tais instrumentais dizem 

respeito mais a aspectos formais com uma ponderação inadequada e desigual. Il va sans dire 

que esses instrumentos de avaliação foram mais concebidos em função da verificação de 

instituições particulares e não levam em conta dados de política, administração e custos 

educacionais. 

Antes, porém, de emitir o nosso voto, ponderados os itens e fatores, devemos levar em 

conta sobretudo os aspectos positivos e sugerir à UERN o que se segue para ajudar a eliminar 

algumas deficiências e fragilidades do curso oferecido. 
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1. Em CURTO PRAZO (seis meses) 

1.1. Aquisição de livros (indicados na bibliografia básica e complementar) e realizar a 

assinatura de, no mínimo, quatro revistas especializadas (nacionais e estrangeiras), dotando a 

biblioteca de um acervo condizente.  

1.2. Promover atividades que possam expressar a responsabilidade social do curso, 

mesmo fora da sede do Campus. 

2. Em MÉDIO PRAZO (doze meses) 

2.1. Realizar estudo acurado sobre a real necessidade do curso, em que possamos 

vislumbrar a procura, ocupação dos egressos, acompanhamento dos graduados na rede de 

ensino, custo do aluno para a universidade em comparação com as demais graduações. 

2.2. Elaborar um relatório detalhado, devidamente comprovado, das diligências 

efetuadas para sanar as deficiências e fragilidades verificadas pela comissão de avaliação, 

máxime no que diz respeito às instalações físicas e acervo bibliográfico para posterior envio a 

este Colegiado. 

VOTO DO RELATOR 

Haec dicta, ponderados os aspectos positivos e negativos do curso de filosofia do 

Campus Central, tendo em vista a pontuação média obtida: Dimensão Corpo Docente: nota 4, 

Dimensão Didático Pedagógica, nota 3 e Dimensão Infraestrutura, nota 2,29, sendo a média 

geral 3,00,  

SOMOS FAVORÁVEIS: 

1) À renovação do reconhecimento do referido curso, ministrado no Campus Central de 

Mossoró, pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da publicação do decreto governamental (cumprida a 

rotina normativa no que tange à aprovação deste parecer pelo CEE/RN, sua homologação pelo titular 

da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA), com fulcro no Artigo 11, § 

1º, Inciso II, da Resolução CEE/RN 01/2012 e espeque no Regimento deste Conselho, Artigo 15, 

Inciso VIII, combinado com o Artigo 2º, Inciso II. 

2) À convalidação dos estudos dos atuais alunos ingressados em 2013, regularmente 

matriculados e dos concluintes dos anos de 2013 e 2014 (já expressa em parecer de nossa 

lavra de número 100/2014), seguindo a larga jurisprudência sobre a matéria, quer em âmbito 

federal, quer estadual, e nela fundamentada. É oportuno citar especialmente o Parecer 23/96 

do egrégio Conselho Nacional de Educação, que estabelece critérios para convalidar estudos, 

louvando-se igualmente em inúmeros pareceres daquele Órgão, como 518/86; 179/93; 304/93; 

663/93 e 38/94; 
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CONCLUINDO, cabe-nos, na qualidade de relator e estando Presidente da Câmara de 

Educação Superior, sugerir à presidência deste egrégio Conselho o que se segue: 

a) Solicitar ao Magnífico Reitor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE que se digne notificar este Colegiado, caso aquela IES tenha emitido 

diplomas de licenciado em filosofia pelo curso ministrado no Campus Central de Mossoró (com 

relação nominal dos seus portadores), na vacantia legis, isto é, de 08 de maio de 2013 até 30 de 

dezembro de 2014, para ciência do Conselho e o que for pertinente e da alçada desta augusta Casa; 

b) Enviar à UERN cópia parcial do relatório dos verificadores no tocante às 

considerações sobre as três dimensões, máxime no tocante às instalações físicas disponíveis para o 

curso (cf. fls. 17-30); 

c) À semelhança das disposições do Ministério da Educação para as instituições de 

ensino superior vinculadas ao sistema federal, como previsto na Instrução Normativa Nº 

2/2014/MEC/SERES, no seu artigo 4º, solicitar da UERN o compromisso de que na próxima avaliação 

todos os itens da Dimensão 3 (Instalações físicas) serão atendidos. Para tanto cópia deste parecer e de 

seu anexo (parte do relatório dos avaliadores) deverão constar da próxima solicitação de renovação de 

reconhecimento. 

Eis o nosso parecer e voto, sub censura acta sunt.. 

 

III – CONCLUSÃO DA CÂMARA 

 

 A Câmara de Educação Superior aprova o parecer nos termos do voto do relator. 

 

Sala das Sessões, em Natal, 25 de março de 2015 

 

 

Conselheiro Pe. João Medeiros Filho 

PRESIDENTE E RELATOR 

 

 

IV – DECISÃO PLENÁRIA 

 

 O Conselho Estadual de Educação, reunido em Sessão Plena, nesta data, e acolhendo o 

Parecer n° 01/2015, originário da Câmara de Educação Básica, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a conclusão apresentada e tomada nos termos do voto do relator. 

 

            Sala das Sessões, Conselheira Marta de Araújo, em Natal, 25 de março de 2015 

   

 

ADILSON GURGEL DE CASTRO 

Presidente 


