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Excelentíssimo Senhor Ministro

Cumprimento-0, respeitosamente e, nos termos do disposto
na Portaria rf 181 de 21 de fevereiro de 1996 submeto à elevada consideração

de Vossa Excelência o Projeto de Cur^Superior de Graduação, modalidadg
Optometria, o qual solicito seja encaminhado à Secretaria de Educação
Superior, desse Ministério, para fins de análise, posicionamento de mérito e
posterior apresentação à Deliberação do Egrégio Conselho Nacional de
Educação.
Por oportuno, informo que o Projeto em pauta está sendo
reapresentado a este Ministério, conforme orientação contida nos artigos 2°, 3°
e 7° da Portaria n® 181,já referida.
Certo de poder contar com sua honrosa atenção, antecipo
meus agradecimentos pela possibilidade aberta na gestão de Vossa Excelência
de se poder pleitar a expansão das atividades de ensino superior da Associação
Limeirense de Educação e Cultura - ASLEC.

Atenciosamente

ddoRob^o
Residente

Ao Excelentíssimo Senhor
Dr. Paulo Renato de Souza

Ministro da Educação e do Desporto
BRASÍLIA - DF
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INTRODUÇÃO
OTq

A Organização Einstein de Ensino é uma grande família.
Compreende escolas que oferecem Cursos da Pré-Escola ao Terceiro Grau,
englobando os Colegiais Acadêmico e Técnico (Instrumentação Eletrônica e
Processamento de Dados), os Cursos Pré-Vestibulares e os Cursos Livres na
área de Informática.
Nesse contexto está a Faculdade de Engenharia Einstein, (FAENGE)
que oferece cursos a nível superior de Tecnologia em Processamento de Dados
e Engenharia Elétrica (ênfase em Eletrônica).
Uma característica marcante das unidades de ensino que compõe a
Organização Einstein é a busca constante da atualização, tanto pedagógica
quanto tecnológica, dos métodos de ensino-aprendizagem, formando um
Sistema de Educação que priorizafortemente a Qualidade. Objetivasse, assim,
conseguir que os ensinamentos estejam sempre voltados para a consolidação
da cidadania e a construção de um mundo com maisjustiça.
A história da instituição começa em /P79 com o sonho de uma

Escola Técnica de Instrumentação Eletrônica e chega até os dias de hoje com a
FAENGE. Mas o sonho não terminou; pelo contrário, apenas começou.
Guarda-se a expectativa de que o curso, cujo projeto ora se está apresentando,
possa ser aprovado para se tornar ofilho mais novo da Família Einstein.
A Einstein tem os pés no presente e o olhar no futuro. Acredita no
Brasil e no seu desenvolvimento, acredita na modernidade e em um salto para
o futuro. E nesse sentido que está se projetando a implantação de um
Complexo Escolar de maior dimensão, contemplando um novo Compus
Universitário com um conjunto de cursos harmonicamente integrados.

É nesse local que confiamos, vai surgir um novo ponto de apoio para
o desenvolvimento da região e quiçá, do país. Trata-se de um local
estrategicamente situado no coração do interior paulista onde o ensino
conviverá com a esperança de um novo porvir.

É relevante comentar a importância que a Organização Einstein
atribui à integração das suas atividades com a vida comunitária e com o
ângulo social, além da preocupação com as atividades culturais e com o

rubrica

desenvolvimento científico e tecnológico. Tudo isso permeia o conteúdo
projeto que ora se apresenta.

Porfim inova também a instituição no campo dos recursos humanos
ao estabelecer um sistema de parceria com o corpo docente, através de
remuneração condigna ao esforço desenvolvido na transmissão de
conhecimentos.

Por tudo isso e com muita fé no futuro da instituição e em sua
contribuição ao desenvolvimento do país é que ousamos dizer novamente: o
sonho continua.

cmT
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NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO

2.1.

Caracterização da Região de Influência do Curso Pretendido

2.1.1.

Introdução

mORICA

X^roçov

A análise que segue busca caracterizar a região abrangida pelo curso

pleiteado. São abordados aspectos sociais, econômicos e culturais da realidade
em referência. Utiliza-se, sempre que possível, comparações entre a situação do
município-sede (Limeira)e o espaço geográfico maior que o circunda.
Na maioria dos casos, as comparações são feitas entre o município de
Limeira e o distrito geoeducacional-30 do estado de São Paulo, que coincide,

por sua vez, com a região administrativa de Campinas, uma das divisões
administrativas do governo do estado, que abrange 82 municípios de elevado

porte cultural, educacional e econômico, como Campinas, Piracicaba, Limeira,
Americana, Araras, Bragança Paulista, Jundiaí, entre outros, como ilustra o
Mapa I. Dessa forma, no transcorrer da análise, não se distingue entre distrito
geoeducacional-30 e região administrativa de Campinas já que suas áreas
espaciais de abrangência coincidem. Em outros momentos, utiliza-se outras
referências espaciais de análise, comparando-se a situação de Limeira com a do
estado de São Paulo ou do país como um todo.
Os

dados e

indicadores

utilizados

foram

obtidos

no

Censo

Demográfico do IBGE, de 1991, em publicações da Fundação Sistema Estadual
de Análise de Dados -SEADE (Anuário Estatístico do Estado de São Paulo,
1992, e Perfil Municipal, 1980-91) e de pesquisas in loco realizadas na cidade
de Limeira. Sempre que dispomVeis, dados atualizados são também
apresentados. A seção seguinte concentra-se essencialmente em descrever o
potencial econômico, social e cultural do município de Limeira. A seção
posterior desenvolve o exercício comparativo mencionado, de forma a situar o
município em sua região de influência. Uma última seção alinha conclusões
derivadas dos dados apresentados.
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2.1.2.

Aspectos Sociais, Econômicos e Culturais do Município de
Limeira

Limeira está localizada numa região de elevado crescimento, que se
manifesta tanto íiâ evolução de seus índices demográficos como econômicos.
Está próxima a cidades de porte médio e ainda entre os dois maiores pólos
industriais e comerciais da região central do Estado de São Paulo, Campinas e
Ribeirão Preto. Têm como cidades limites: Sul - Americana e Santa Bárbara

D'Oeste; Norte - Cordeirópolis e Araras; Leste - Piracicaba e Iracemápolis;
Oeste - Arthur Nogueira e Cosmópolis.
Conta com uma infi*a-estrutura rodo-ferroviária composta por 5
rodovias interligando a região, sendo 2 interestaduais, 1 ferroviária interligando
São Paulo-Capital ao município de Panorama, localizado na divisa com o Estado
de Mato Grosso do Sul(Mapa ü).

Limeira alçou-se à condição de município há 154 anos atrás, em 1842.
Situada a 154 Km da Capital do Estado por via rodoviária, a cidade possui área
de 579 km^; sua taxa de urbanização alcançava, em 1991, 85,62% e sua
densidade demográfica 358,23 habitantes por km^ Entre 1980 e 1991 sua
população cresceu a uma taxa anual de 2,96%, bem superior, portanto, à taxa de
crescimento demográfico do país, que se situou em 1,92% na última década.
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Confonne revela a Tabela 11.1 quando do último Censo, Limeira tinha

população total de 207.770 habitantes, sendo que desses, 177.934 eram
habitantes urbanos. A renda média dos chefes de domicílio era de 4,14 salários

mínimos (SMs), superior à média brasileira (3,42 SMs). O município
apresentava uma elevada proporção de seus domicílios atendidos com serviços
de abastecimento de água(94,45%), bem superior à média brasileira(67,50%)e
também superior à média do estado (89,50%), Esse quadro se repete para os
níveis de cobertura com instalações sanitárias e coleta de lixo, onde as médias
do município (94,45% e 93,45%) superavam, respectivamente, as médias
nacionais (48,50% e 59,78%)e estaduais (81,14% e 89,36%). O índice de Gini
do município -0,5229- indica que seu grau de concentração de renda,
comparativamente ao estado (0,5857) é relativamente menor, sendo também um
dos menores índices comparativamente aos demais municípios que compõem a
Geoeducacional-3O.

á» Campinas. R-G. d« LImeifa « Munlclolof S<l*clon>do»
LIXO(C)
"TBrEÔrNTOVeàVuM.T' Sao Paulo R.A.INSTALAÇAO
8ANIT/ 4b)

TABELA ,M •P.p„,.,»o T«al, R.nd. Ch,^,.P.pul.,.o«.nlld..Am
BRASIL, SAO PAULO,
R.A. DE CAMPINAS.

Total

Urbano

Rural

146,825,475

110,990,990

35,834.489

31,590,000

29,310,000

2.274,064

4,409.363

3,965.692

R.O. DE LIMEIRA

467,489

LIMEIRA

Rural

Total

%

UrtMno

Urbano

R.O. DE LIMEIRA E MUNICÍPIOS

25,633.030

24,932,232

28,229,602

27.806,033

3,767,986

3.684,569

3,512,365

3.918.240

3,802.965

402,025

431,864

399,646

424.141

398,407

426,274

176,824

198,360

175,875

194,168

179,292

196.240

28,274,366

27.904.672

443,671

3,655,^

406,612

60,877

207,770

177,934

29,836

AMERICANA

153.840

153.653

187

BRAOANCA PAULISTA

108,980

92,409

18,571

CAMPINAS

847.595

824.924

22,671

INDAIATUBA

100,948

91,649

9,099

JUNDIAI

269.269

266.235

23,034

MOJI-OUACU

107,454

100,010

7.444

PIRACICABA

283,833

269,961

13.872

RIO CLARO

138,243

132.739

5,504

SANTA BARBARA OOESTE

145,266

141,181

4.065

SUMARÉ

226.870

225.528

1,342

SAO PAULO
R.A. DE CAMPINAS

4.14

4.36

2v45

2.77

85,894,684

87,774.239

71,206.015

69,110,320 I
S45

59.78

68,067,802

95.803,710

BRASIL

67.90

48.50

0.5857

0.5229

MUNICÍPIOS SELECiONADOS

íS)

can.ll«ç»o interna:(b, r«le oer,.•fossa .4ptica;(c) população atendida por coleta d.lixo.

3

Fonte. I8GE, Censo Demofiráflco 1991
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A Tabela II.2 demonstra que a taxa de mortalidade infantil, em l^^ro
alcançava 27,80 para cada 1.000 nascidos vivos, taxa que, em 1980, alcançava
51,63. Houve, portanto, uma signiíicativa melhora nesse indicador, que
demonstra um atendimento mais extensivo à saúde no município na última
década. Outro indicador que reforça essa observação é o aumento do número de
leitos hospitalares, cuja oferta cresceu 37% no mesmo período. Na cidade de
Limeira existem 6 hospitais, sendo um de âmbito regional (Santa Casa de
Misericórdia), além de várias Unidades Básicas de Saúde mantidas pela
municipalidade e 80 clínicas médicas particulares.
A situação educacional do município também vem evoluindo
positivamente. O número de matrículas iniciais do ensino de 1° grau aumentou
de 23.692 para 39.401 entre 1980 e 1991 (66% de aumento). As matrículas de
2° grau, de 3.066 para 7.590 no mesmo período (148% de aumento), conforme
se observa na Tabela II.2. A taxa de evasão do 2° grau na rede pública teve uma
queda de 15% e a taxa de reprovação decresceu em 40%.

'\

TABELA 11.2
if

Região Administrativa de Campinas(SP)
Indicadores Sociais e Econômicos
1980/1991
1.991

1.980

Município

Reg. Adm.
Campinas

3.196.969

206.456

4.382.452

38

37

137.122

2.664.962

176.933

3.938.163

29

48

12.676

532.007

2.952

444.289

51,63

41,14

27,80

23,24

(77)
(46)

(16)
(44)

481

10.630

659

14.185

37

33

3,21

3,33

3,28

3,33

2

3.066

83.620

7.590

136.589

148

63

26,68
22,65

22,50
26,44

22,74
13,53

23,13
14,06

(15)
(40)

3

(47)

25.470

559.791

47.172

1.004.348

85

79

1.059

22.969

1.323

36.839

25

60

Energia Elétrica Industrial

687

12.398

1.341

24.885

95

101

Comércio

2.448

51.764

4.185

90.246

71

74

74

68

76

103

3

51

64.637

1.367.537

119.091

2.539.566

84

86

Taxa de Mortalidade Infantil

Leitos Hospitalares
Leitos Hospitalares por Habitante
Matriculas no Ensino de 2° grau
Taxa de evasão 2°grau/Rede pública
Taxa de reprovaçâ10 2° grau/Rede Pública
Residencial

Consumidores de Rural

149.798

Município

Limeira

População Total
População Urbana
População Rural

Limeira

Município

Reg. Adm.
Campinas

INDICADORES

Reg. Adm.
Campinas

% 1991 / 1980

Terminais Telefônicos(por 1000 hab)
Eleitores

Fonte: Perfil Municipal - Fundação SEADE -1993.
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A cidade conta neste ano de 1996 com 47 jardins de infanmunicipais e 38 particulares, 43 escolas de \° e 2° graus na rede estadual e 15
particulares, 7 cursos técnicos profissionalizantes entre os quais a Escola
Técnica Einstein, o SENAI, o SENAC, o CETESP e 3 feculdades, com os
seguintes cursos:

• UNICAMP: Tecnologia em Processamento de Dados e Construção
Civil - modalidade Edifícios, modalidade Solos e modalidade
Saneamento.

• FAENGE (Faculdade de Engenharia Einstein): Tecnologia em
Processamento de Dados e Engenharia Elétrica - ênfase em
Eletrônica.

• ISCA (Instituto Superior de Ciências Aplicadas): Economia,
Administração de Empresas, Ciências Sociais e Ciências Contábeis.

A segurança pública, de competência da Polícia Estadual, é prestada
pelas seguintes unidades:

• CPA - Comando Policiai de Área;
• Delegacia Seccional;

• Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher;
• 4 Distritos Policiais;
• 5 Postos de Bombeiros e Quartéis.

Quanto a aspectos culturais, a cidade dispõe de 3 bibliotecas
municipais, 2 salas de cinema e 1 teatro, além de um horto florestal e um
zoológico municipal. Possui 9 entidades recreativas e 5 entidades de caráter
filantrópico (Rotary Club de Limeira Leste, Rotary Club de Limeira, Taba do
Brasil, Lions Centro e Lions Norte). Mais de 1.900 profissionais liberais das
mais diversas áreas exercem atividades em Limeira, que sedia a 35® subseção da
Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. Haviam 119.091 eleitores
cadastrados em 1991 na cidade. Possui também duas emissoras de televisão

(sendo uma educativa e uma retransmissora), cinco emissoras de rádio (sendo
três AM e duas FM), dois jornais diários, um semanal e um quinzenal, duas

\
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revistas mensais, oferecendo um considerável número de empregos na área
comunicação.

O município dispõe de uma base produtiva sólida e bastante
diversificada, com aproximadamente 900 (noventas) indústrias, distribuídas em
distintos ramos de atividades: alimentícias; auto peças; sucos; papel, papelão e

cartolina; máquinas para beneficiar madeira; jóias e bijuterias; máquinas
operatrizes; etc. O setor de peças e componentes para a indústria automobilística
é bastante significativo, podendo-se citar as seguintes empresas:
• Freios Varga S/A: Sistemas completos de fi-eios para automóveis,
caminhões e utilitários, servo-fi^eio, sistemas hidráulicos, tambores,
cilindros, válvulas hidráulicas para caminhões, válvulas a ar, discos,
compressores, cilindro de rodas, cilindros hidráulicos para
embreagem de caminhões, fi'eios ABS.
Rockwell do

Brasil - Divisão Fumagalli: Rodas de diversos

modelos e tipos para automóveis de passeio e utilitários.
• Mastra: Bscapamentos, silenciadores e todos os seus componentes;
peças de reposição.
• Metal Leve: Pistões, camisas e outras peças para motores a
combustão (automóveis, caminhões, tratores, etc.).

• Rodabrás: Rodas de diversos modelos e tipos para automóveis de
passeio e utilitários.
• IGE: Irmãos Galzerano Ind. e Com. Ltda - Bscapamentos,
silenciadores e todos os seus componentes, peças de reposição.
A Tabela II.3 ilustra o perfil econômico do município, podendo-se
notar a contribuição das indústrias de transformação na geração de empregos:
70,5% dos estabelecimentos e 83,6% dos empregos são gerados por esse ramo
de indústria, onde despontam as indústrias mecânica, metalúrgica, de material de
transporte e de produtos alimentares; além de terem também participação
relevante as empresas de serviços (serviços de transportes).
w_

E também significativo o peso econômico do setor agrícola do
município, baseado na produção de laranja, que tomou Limeira conhecida como
a "Terra da Laranja". Existem aproximadamente 2.495 propriedades rurais, que
geram 9.500 empregos rurais permanentes, sem contar a população ocupada
sazonalmente, por ocasião da colheita.

A

//

TABELA 11.3
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Município de Limeira

Indicadores Econômicos e de Emprego
1996

REPARTIÇÃO DOS EMPREGADOS AOS TRES SETORES
Atividade
Estabelecimentos
Emprejvados
Econômica

Indústrias de Transformação

N® Absoluto
573

Indústria Mecânica

91

Indústria de Material de Transporte

21

Indústria de Produtos Alimentares

51

Indústria de Papel, Papelão e Celulose
Indústria do Vest., Artef. Tec. e Viagem

45

Indústrias Diversas

48

16

Indústria Têxtil

19

Indústria de Prods.Minerais Não-Metálicos

58

Indústria Metalúrgica

86

Indústria de Bebidas

12

Indústria do Mobiliário

32

Indústria de Couros, Peles e Assemelhados
Indústria Química

04

Indústria Editorial e Gráfica

27

Indústria de Madeira

16

Indústria de Prods. de Materiais Plásticos

12

Indústria de Material Elétr^ EletrÒL e CcMiiun.

13

Indústria de Calçados

02

13

Indústria de Prods. Farmacêuticos e Veterinários

03

Indústria de Borracha

04

Outras Indústrias

71
63

Indústria da Construção
Extração de Minerais
Comércio/Serviços
Serviços de Transportes
Comércio Varejista
Serviços de Reparação, Manut. e Instai.
Serviços Industriais de Utilidade Pública
Serviços de Comunicações
Serviços Auxiliares Diversos
Total

Fonte: Prefeitura Municipal de Limeira.

08
169
96

30
34
05
03
01
813

%

70,5
11,2
2,6
6,3
2,0
5,5
5,9
2,3
7,1
10,6
1,5
3,9
0,5
1,6
3,3
3,0
1,5
1,6
0,2
0,4
0,5
8,7
7,7
1,0
20,8
11,8
3,7
4,2
0,6
0,4
0,1
100,0

hTAbsohrto

43.950

7.725
6.140
5.980
4.706
3.186
2.793
2,635
2.602
2.350
1.242
1.180
676
570
566
405
392
337
215
154
96

3.384
3.142
242

5,328
3.750
591
457
240
159
41
52.572

%

83,6
14,7
11,7
11,4
9,0
6,1
5,3
5,0
4,9
4,5
2,4
2,2
1,3
1,1
1,1
0,8
0,7
0,6
0,4
0,3
0,2
6,4
6,0
0,5
10,0
7,1
1,1
0,9
0,5
0,3
0,1
100,0
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Outras informações de caráter econômico são apresentadas na Tabel^^ocov-S,
n.4. Vê-se que o crescimento do número de pessoas ocupadas em atividades
urbanas (indústria, comércio e serviços) evoluiu a taxa ligeiramente superior ao
crescimento da população urbana (respectivamente 32% e 29%). O pior
desempenho ocorreu na indústria onde o emprego cresceu apenas 25%. Essa
performance, que tem sua raiz na crise econômica dos anos 80, foi compensada
por um crescimento de 65% no comércio.

Em termos de receitas arrecadadas pelo município, os recolhimentos
de tributos federais e estaduais cresceram, entre 1980 e 1991, respectivamente
21% e 37%. Houve um expressivo crescimento das receitas municipais (73%),
decorrente do aumento das receitas transferidas pelas esferas estadual e federal
(ICMS e FPM), que conjuntamente cresceram 108%, e também do aumento das
receitas próprias (58%). Outro indicador importante refere-se à proporção das
receitas correntes que o município destinou ao pagamento de pessoal. Essa
relação caiu de 46,1 em 1980 para 25,4 em 1991, o que permite supor um
esforço de racionalização da administração municipal na última década. Ainda
dentro dessa linha de análise, cabe notar o acréscimo no investimento por
habitante que cresceu de R$19.453,0 em 1980 para R$40.681,0 em 1991
(valores monetários a preços de 1991), ou seja, um acréscimo de 109%, tal
como indicado na Tabela n.4.

O crescimento do número de consumidores de energia elétrica no
município pode ser tomado como um bom indicador do dinamismo da região.
Segundo a Tabela n.4, os consumidores residenciais de energia elétrica
cresceram 85% entre 1980 e 1991, aumento bem superior ao crescimento da
população urbana no período, o que indica a extensão desses serviços a áreas
urbanas anteriormente não servidas. O crescimento do número de consumidores

industriais foi ainda superior ao crescimento residencial(95%), com crescimento
relativamente menor no comércio (71%) e no meio rural (25%). Não houve um
aumento significativo na oferta de telefones por mH habitantes (3%).

TABELA 11.4

Região Administrativa
Limeira (SP)e Região Administrativa de Campinas(SP)
Indicadores Econômicos Selecionados
1980/1991

Indicadores
Unidade
Espacial
Consumo de eneraia(em MWh)
Residencial
Rural
industriai

Comércio, Servloo e outras
Pessoal ocupado
indústria
Comércio

Serviços
Receita arrecadada
Federal
Estadual
iCMS

Receita Municipal total
Própria
Transferências Constitucionais
Cota - parte do ICMS
Cota - parte do FPM
Operações de crédito
Despesas de Pessoal/Receitas Correntes
investimento per capita

1980
Limeira

Valores
344.622,0

44.510,0
6.639,0
274.656,0
18.817,0

%

100,0
12,9
1.9

79,7
5,5

991
RA Campinas
Valores
%

5.812.838,0 100,0
984.968,0
16.9
254.095,0
4.4
4.140.756,0
71.2
433.019.0
7.4

Limeira
Valores
%

100,0

11,0

2.317.117,0

21,1

1.2
83,0
4,7

494.206,0

4,5
66,3

100,0

696.168,0

100,0

48.167,0

60,1

333.974,0
91.199,0
270.995,0

48.0
13.1
38,9

27.506,0
6.846,0
13.815,0

48.867,3 100,0
26.748,6
54,7
22.118,7
45,3
21.104,5
8.847,8
2.495,6

100,0
28.2

4.915,9

55,6

4,290,9
444,1
1.436,3

16.2

1.125.547,1 100.0
636.187,2
56.5
489.359,9
444.991.2

43.5

192.312,0 100,0
64.593,1
33,6
110.742,9
57.6
93,052,3
12.967,1
16,976,0
8,8

%

103.203,0
11.665,0
774.851,0
44.321,0

36.600,0

11,4

Valores

934.040.0

21.992,0
4.159.0
10.449,0

28,5

1991/1980

RA Campinas

100,0
57,1

11.001.628,0 100,0

7.291.500,0
898.805.0

8,2

28.7

962.833,0 100,0
456.446,0
47,4
155.203,0
16,1
351.184,0
36,5

62.587.7 100.0
32.325,4
51,6
30.262,3
48,4
21.235,1

1.443.073,3 100,0
759.835,8
52,7
683.237,5
47,3
645.624,8

14,2

15.319.9 100,0
3.943,5
25,7
10.208,4
66,6
8.161,6
1.448.9
1.168.0
7,6

323.727,7

85.452,6
237.566,7
180.183,5
47.822,3
708,4

100,0
26,4

73,4

%
Limeira Campinas
171
89
132
076

94

182

76

136

108

32

38

25

65
32

37
70
30

28

28

21

19

37

40

1

45

73

68

58

32

108
90
-19

115
94
269
-96

226

0,2

135

46,1

42.2

25,4

43,8

-45

4

19.453,0

18.538.0

40,681.0

23.574.0

109

27

Fonte; Perfil Municipal - Fundação SEADE - 1993.
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Limeira em sua Região de Influência
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A presente seção busca situar Limeira em sua região de influência.
Como mencionado na Introdução desse capítulo, compara-se o município de
Limeira com o Distrito Geoeducacional-30, que abrange a mesma área
geográfica da região administrativa de Campinas. O exercício comparativo aqui
realizado toma por base as Tabelas II.3 e 11.4, anteriormente apresentadas, e que
contém informações relevantes sobre a importância da Região Administrativa
onde se situa Limeira.

Vale reiterar, que utiliza-se indistintamente aqui "Distrito
Geoeducacional-30" ou "Região Administrativa de Campinas" para se fazer
referência à mesma unidade de análise, que abrange 82 municípios de elevado
porte cultural, educacional e econômico como Campinas, Piracicaba, Limeira,
Americana, Bragança Paulista, Jundiaí, entre outros, como pode ser visto no
Mapa do Distrito Geoeducacional-30(Mapa I).
Os municípios mais próximos e diretamente ligados à Limeira, sede do
curso pleiteado, compreendem: Campinas, Araras, Leme, Piracicaba, Atibaia,
Rio Claro, Jundiaí, Indaiatuba, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Americana, Santa
Bárbara D'Oeste e Sumaré(Tabela 11.5).

có

TABELA 11.5

Distrito Geoeducacional-30(SP)
Principais Municípios
1996

População e Representação Política
Municípios

População

Eleitores

Americana

178.140

87.288

Araras

113.000

55.686

Atibaia

86.336

42.304

116.000

56.840

Campinas

1.000.000

500.402

Indaíatuba

111.994

58.943

Jundiai

288.644

142.435

Leme

88.000

43.120

Mogi Mirim

81.450

41.975

Mogi Guaçu

108.637

53.232

Piracicaba

308.631

174.468

Rio Claro

142.987

84.533

Santa Bárbara D'Oeste

170.000

83.302

Sumaré

200.000

99.115

Limeira

300.000

147.000

Bragança Paulista

Fonte: ASLEC - Coleta de Informaçõesjunto aos Municípios.

É importante ainda, comentar-se sobre os dados contidos nas Tabí
IT.3 e II.4 e que contem informações relevantes sobre a importância da Região
Administrativa onde se situa Limeira.

A Tabela 11.2 permite comparações entre a evolução de Limeira e a da
Região Administrativa de Campinas (R.A.Campinas). Note-se primeiramente
que o crescimento populacional do primeiro foi praticamente idêntico à de sua
região de influência (37%, Limeira; 38%, R.A.Campinas). No entanto, percebese que a composição do crescimento foi bem distinta entre essas duas realidades.
Em Limeira houve uma expressiva queda da população rural (-77%), cuja base,
no entanto, era pequena em 1980(12.676 pessoas). Essa queda foi compensada
com o crescimento da população urbana (29%), cuja base, em comparação à
população rural, era mais que dez vezes maior. A R.A.Campinas teve também,
em 1980, em média, diminuída sua população rural (-16%), porém apresentou
um crescimento urbano de 48% no mesmo período. Apesar de ter uma base rural
maior (aproximadamente 1/5 de sua população urbana), a queda na população
rural foi compensada com o crescimento urbano, ficando a média de crescimento
populacional das duas áreas praticamente iguais.
A evolução da taxa de mortalidade infantil e dos leitos hospitalares
ficou também bem próxima (respectivamente -46% e 37% em Limeira e -44% e
33% na R.A.Campinas). Os indicadores educacionais favorecem, no entanto.
Limeira. Para esse município, o crescimento das matrículas no ensino de 2° grau
e a queda nas taxas de evasão no 2° grau da rede pública ficaram em 148%, e 15% respectivamente, enquanto que na R.A.Campinas esses números ficaram
em 63% e -3%. Essa região teve, porém, uma maior queda na taxa de
reprovação escolar no 2° grau da rede pública, comparativamente a Limeira (47% e -40%, respectivamente).
Os números referentes ao número de consumidores de energia elétrica
não trazem grandes variações entre as duas unidades espaciais aqui
consideradas, à exceção do maior aumento de consumidores rurais na
R.A.Campinas (60%), comparativamente a Limeira (25%), fato que confirma a
observação, sobre a queda expressiva da população rural, entre 1980 e 1991,
nesse município. Uma diferença marcante entre as duas unidades espaciais
refere-se ao crescimento do número de terminais telefônicos por mil habitantes,
que em Limeira cresceu apenas 3%, enquanto na R.A.Campinas o crescimento
foi de 51%.

Por outro lado a Tabela 11.2 revela que Limeira teve um aumento no
consumo de energia elétrica superior à R.A.Campinas entre 1980 e 1991 (171%
contra 69%), localizado sobretudo na indústria (182% contra 76%). Isso indica
que o tipo de indústria que opera nesse município é maior consumidora de
energia por estabelecimento, em termos relativos, uma vez que o aumento no
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número de consumidores de energia foi maior na R.A.Campinas que em Li
no período em apreço.
O crescimento percentual do pessoal ocupado na indústria, comércio e
serviços entre 1980 e 1991 foi bastante próximo, quando se comparam as duas
unidades de análise.

Quanto à receita arrecadada, os percentuais de aumento foram
idênticos (28%). Especificamente quanto à receita municipal, os percentuais de
aumento estão também bastante próximos, se bem que a queda da
R.A.Campinas no acesso a operações de crédito (-96%) foi bastante superior
àquela observada em Limeira (-19%). Quanto à relação despesa de
pessoal/receitas correntes, o desempenho do município (-45%) foi bastante
superior à sua região de influência, que, ao contrário, teve um aumento de 4% no
mesmo índice. Limeira também superou a R.A.Campinas no crescimento do
investimento per capita (109% contra 27%) fato que corrobora a observação
sobre o dinamismo do município, apesar de todos os percalços vividos pela
economia brasileira na última década.

2.1.4.

Conclasões

As informações e números apresentados mostram que em todos os
sentidos Limeira é um dos municípios de ponta do estado de São Paulo. Sua
população desfruta de uma qualidade de vida relativamente boa, expressa no
acesso a serviços de saneamento básico e na renda média dos chefes de
domicílio, bastante superior à média brasileira.
A cidade possui uma boa infra-estrutura social e cultural, e seus
indicadores sociais revelam uma realidade em evolução, expressa pelo aumento
do número de leitos hospitalares, que acompanhou o crescimento populacional
da última década e pela melhora das taxas de evasão e reprovação escolar.

O consumo de energia tem se expandido vigorosamente, em especial o
consumo de energia pela indústria, que cresceu 182% entre 1980 e 1991.
Em suma, pode-se concluir que o município tem todas as condições de
absorver o curso pleiteado, seja porque revela uma realidade educacional que se
aprimora com o aumento das matrículas no ensino de 2° grau, seja porque o bom
desempenho de seus indicadores econômicos indica que a demanda por
profissionais de todas as áreas deve continuar em expansão nos próximos anos.

o dinamismo e o bom desempenho econômico da Região
Administrativa de Campinas, cujo potencial de desenvolvimento abre boas
perspectivas para a oferta de novos cursos superiores, é outro fator de peso em
fevor da viabilização do curso de optometria aqui pleiteado.
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Justificativa da Necessidade Social do Curso
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2J.1.

Introdução

Essa seção busca justificar a criação de curso de Direito, tal como
pleiteado pela Associação Limeirense de Educação e Cultura, entidade
mantenedora da Faculdade de Engenharia Einstein do município de Limeira. São
apresentadas informações sobre o Ensino Médio e os resultados de uma
pesquisa realizada em 1995 junto a estudantes de 2° grau de Limeira, captada
junto à classe estudantil da cidade, e apresenta os resultados de levantamento
efetuado junto a faculdades selecionadas, localizadas no Distrito
Geoeducacional-30, que revelam o crescimento da procura pelo curso de
optometria a nível universitário, na região. Ainda neste item aborda-se a
importância do curso para o desenvolvimento da região.

2.2.2.

Conclusões no Ensino Médio e Projeções para o Próximo Triênio

A tabela a seguir discrimina o número de alunos que concluíram o
ensino médio em Limeira e na sua região de abrangência, nos últimos 3 anos:

Tabela 11.6

Limeira e Distrito Geoeducacional-30(SP)
Concluintes do Ensino Médio
1993/1995

1993

1994

1995

1.900

2.272

2.635

Distrito Geo-30

40.124

41.788

44.376

Total

42.024

44.060

47.011

Loca!

Limeira

Fonte: Secretaria da Educação/SP - CEl Coordenadoria do Ensino do Interior / Delegacia
de Ensino de Limeira.

Os dados fornecidos pela Secretaria da Educação/SP, com relação aos
concluintes do ensino médio, projetam para o próximo triênio, os quantitativos a
seguir indicados:
Tabela 11.7
V

fls.

Projeção dos Concluintes de V Grau

fíUQftICA

Limeira (SP)e Distrito Geoeducacional-30(SP)

'^0

1996/1999

1996

1997

1998

1999

2.871

3.000

3.200

3.500

Distr.Geo-30

46.061

48.034

49.937

51.739

Total

48.932

51.034

53.137

55.239

Locai

Limeira

Fome: Secretaria da Educação/SP - CEI Coordenadoria do Ensino do Interior/Delegacia
de Ensino de Limeira.

Diagrama II.l
Concluintes do Ensino Médio e Projeção dos Concluintes de V Grau
Limeira e Região
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Como demonstram os dados apresentados na duas tabelas anteriores,
os números projetam um expressivo crescimento do alunato de 2° grau, tanto em
Limeira, como em sua região de influência, evolução que é ilustrada no
Diagrama II.l, acima.
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Resultados Obtidos no Município de Limeira

Em meados do ano de 1995, foi realizada, pela ASLEC, uma pesquisa
junto aos colegiais das escolas estaduais e particulares do município de Limeira,
que buscou aferir as opções e preferências por cursos de mVel universitário dos
alunos de 2° e 3® anos do 2® grau. A pesquisa envolveu uma amostragem de
1.214 alunos.

Os Diagramas II.2 e II.3 demonstram que as preferências por área de
ensino do alunato se voltam sobretudo para os cursos de exatas (35% das
preferências), humanas(32%)e ciências biológicas (24®/o). Os cursos de artes e
de ciências agrícolas atraíram 5% e 4% das preferências, respectivamente.

Diagrama II.2

Preferência por Área por Número de Alunos
Resultado Geral
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414

Humanas

394
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Artes

□Artes

51
Agrárias
Total Pesquisado 1.214

■Agrárias

Fonte: ÂSLEC
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Diagrama 11.3

Preferência por Área

Ocov^

Resultado Geral

r

Áreas

35%

24%

%
35

■ Exatas

Exatas

■ Humanas

Humanas

32

□Biológicas

Biológicas

24

□Artes

Artes

5

■ Agrárias

Agrárias

4

Total

100

Fonte: ASLEC
32%

As opções por matéria dentro de cada área de ensino estão indicadas
nos Diagramas II.4, II.5 e II.6. Na área de ciências exatas há uma preferência
majoritária por cursos de informática (37%) e engenharia eletroeletrônica (22%)
que somados perfazem 59% das opções. Os cursos de engenharia química
(13%), mecânica (12%) e mecatrônica (9%) perfazem outros 34% das escolhas,
tendo o curso de química recebido 7% das indicações. Na área de humanas as
preferências recaem sobre direito (31%) e pedagogia (19%), seguindo-se
publicidade (14%), psicologia (13%), administração (12%) e letras (11%). Na
área de ciências biológicas, medicina (25%) e odontologia (25%) somaram 50%
das opções e os cursos de nutrição (20%), educação física (20%), farmácia e
bioquímica (10%), os outros 50%.

Diagrama II.4

Preferência por Matéria Dentro de Cada Area
Ciências Exatas

%

Informática

37

Eng. Eletroeletrônica
Eng. Química
Eng. Mecânica
Eng. Mecatrônica
Química

22

Total

13

■ Informática
37%

□Eng. Eletroeletrônica
12%

□Eng. Química

12

□Eng. Mecânica

9
7
100

■ Eng. Mecatrônica
13%

■Química
22%

Fonte: ASLEC

Diagrama II.5
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Preferência por Matéria Dentro de Cada Area

Ciências Humanas

%
11%

Direito

31

Pedagogia

19
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14
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13
12
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11

□ Pedagogia
□ Publicidade
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13%

■Administração

100

Total

■ Direito

31%

12%
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□ Letras

19%

Fonte: ASLEC

Diagrama II.6
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20%

25%
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Fonte: ASLEC

Os resultados apresentados indicam
que os cursos da área de de exatas, foram captadas pela pesquisa como cursos
de interesse prioritário pelos respondentes, tendo recebido 35% da preferência
do alunato, sendo, portanto, um bom indicador da existência de demanda pelo
curso em referência. Acrescente-se que a Optometria é ramo bastante recente no
Brasil, não existindo curso semelhante no país. Daí porque o mesmo não
despontou na pesquisa realizada. A ASLEC, no entanto, está disposta a investir
na implantação do curso em referência, mesmo sem uma demanda identificada
inicial, pois está convencida da contribuição que o mesmo dará para o
desenvolvimento regional e nacional.

• Levantamento Sobre a Procura por Cursos de Direito em
Universidades

de

Ensino

Geoeducacionai-30 (SP)

Selecionadas

do

Distrito

CO/

PI

Para ganhar em especificidade sobre o potencial da demanda

curso de optometria na região geoeducacional-30, foi realizado levantamento"
junto a faculdades e escolas dessa região. Esse levantamento se justifica pois o
objetivo é sediar, em curto prazo, o curso pleiteado,junto à rodovia Anhanguera
(km 140), em área de propriedade da mantenedora, onde os trabalhos de
construção já se iniciaram, estando a conclusão da 1^ fase das obras prevista

para agosto/97, ocasião em que se procederá à mudança das atuais instalações^.
O levantamento efetuado cobriu as seguintes instituições: Fundação
Padre Anchieta, UNIMEP, PUCCAMP, UNESP, Universidade São Francisco

(Itatiba) e UNIP. Buscou-se informações nessas instituições de ensino sobre o
número de candidatos que têm se inscrito nos últimos anos para o curso de
optometria, o número de vagas oferecidas e o respectivo número de formandos.
Os resultados obtidos revelaram que o curso não é oferecido na
Geoeducacional-30. Por conta disso, não são apresentados nessa seção as
informações requisitadas pela Portaria 188 do MEC sobre número de
candidatos, de vagas e de formandos, nem a relação candidato/vaga
correspondente. A ASLEC,no entanto, como mencionado, está disposta a cobrir
os custos de viabilização do curso nos primeiros anos, pois entende que será
grande a procura por profissionais formados, gerada pelas indústrias regionais,
fato que atrairá alunos de toda a região e mesmo do Brasil para o mesmo.

'Os cursosfuncionarão no transcorrer do primeiro ano nas atuais instalações da Faculdade de
Engenharia Einstein, no centro da cidade de Limeira.(Ver planta dasfuturas instalações em
anexo).
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2^.4. Importância do Curso para o Desenvolvimento Sócio-Econômico da
Região

Tanto Limeira, como a área de influência onde esse município se

situa, podem ser consideradas foco dinâmico da expansão da economia paulista
e, por extensão, da economia brasileira. Sintonizado com as exigências impostas
por uma sociedade em transformação e uma economia em crescimento, o curso
de optometria da ASLEC pretende contribuir para o desenvolvimento regional e
nacional através da formação de profissionais que aliem uma visão humanística
do desenvolvimento a uma sólida especialização para o mercado de trabalho.

Com efeito, na presente década, quando o Brasil relança sua economia
e dramáticas mudanças em sua base produtiva estão em curso, novas exigências
se fazem aos profissionais que buscam o mercado de trabalho, O processo de
reconversão produtiva, na esteira da globalização da economia e da redefinição
dos mercados regionais (Mercosul, Nafta, Comunidade Européia, Bloco
Asiático, etc.) coloca desafios tecnológicos e financeiros que sinalizam para a
necessidade da busca de ganhos de competitividade e eficiência.
A inserção em novos mercados demandam, por sua vez, novos
métodos gerenciais e de negócios que facilitem a produção e circulação de
mercadorias e a prestação de serviços em bases modernas. Está claro que São
Paulo e a região de influência, onde Limeira se localiza, estarão à frente desse
processo de inovação, que requererá profissionais formados nos mais diferentes
ramos do saber. Antevendo as transformações aqui assinaladas, que
inexoravelmente definirão o papel de cada Nação na nova ordem internacional
do próximo milênio, a ASLEC pretende, com o curso pleiteado, garantir a oferta
de recursos humanos que se mostrem aptos a contribuir para a construção de um
novo paradigma de desenvolvimento, onde se alie crescimento econômico, com
equidade e conservação ambiental.
Por outro lado, na esfera social e política, o processo de
redemocratização, que se consolida na presente década, faz emergir novas
demandas da sociedade que exigem um repensar do papel do Estado que
sugerem que mais e mais a sociedade se reorganiza e busca formas não tuteladas
de gestão que exigem a formação de um profissional ao mesmo tempo
especializado, mas também sintonizado com as mudanças impostas pelos novos
tempos.

O curso pleiteado atenderá um mercado integrado por indústrias,
prestadores de serviços e consumidores finais em acelerada expansão, no qual o
impacto de inovações tecnológicas é bastante agressivo. Existe, portanto, uma
demanda bastante intensa por profissionais atualizados com os recentes avanços

CO/
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do mercado e que tenham sido capacitados para o desenvolvimento e aplicaçao^o^
de produtos de hardware e software integrados, de software básico e sistemas
complexos. Esses profissionais serãp absorvidos tanto pelo mercado de trabalho
da área de influência do curso (distrito geoeducacional-30), como no âmbito do
estado de São Paulo e brasileiro.

O curso pleiteado será pioneiro no Brasil, onde não existe iniciativa
semelhante. Na Europa (Inglaterra, Itália, França, Espanha, Alemanha e Suécia),
Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Argentina e em outros países a

optometria é profissão reconhecida e exercida associadamente à medicina. O
optometrista é um fisico especializado em ótica, (refi^tometria ocular) que se
dedica ao dimensionamento e correção de lentes de contato, precisão de grau e
curvatura de lentes.

A proposta da ASLEC não visa somente formar mais um tecnólogo no
mercado de trabalho, mas sim um profissional qualificado, integrado com uma
visão humanística e social, um técnico que irá integrar toda parte de óptica de
visão com os oftalmologistas, contribuindo, assim, no atendimento às
populações menos assistidas. Esses profissionais serão absorvidos tanto pelo
mercado de trabalho da área de influência do curso (distrito geoeducacional-30),
como no âmbito do estado de São Paulo e brasileiro e exercerão sua profissão
junto a empresas de equipamentos optométricos e de meios ópticos corretores,
atuarão na pesquisa, em universidades, faculdades, escolas específicas,
associações ou centros profissionais.
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3.1.

Denominação, Qualificação, Condição Jurídica e Situação Fiscal e
Parafiscal

3.1.1.

Denominação

Associação Limeirense de Educação e Cultura - ASLEC
Endereço : Rua Senador Vergueiro, 122/130/136/150
CEP 13,480-000 - Centro - Limeira - SP
Fones
FAX

BBS
Internet

3.1.2.

(0194)51-5088 e 51-8382
(0194)51-8382
(0194)51-9496
einstein@widesofl.com.br

Qualificação e Condição Jurídica

A ASLEC é uma entidade jurídica de direito privado, de fins
educacionais e filantrópicos, sem fins lucrativos ou objetivos econômicos,
constituída na forma do Código Civil Brasileiro e das leis que regulam a matéria.
Fundada em 28 de julho de 1989, na cidade de Limeira-SP, tem seu estatuto

originário registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas da cidade de
Limeira-SP, sob n° 1547, livro "A-l", de 28 de julho de 1989. Tem sua sede na
Rua Senador Vergueiro, 122/130/136/150, Limeira, São Paulo (a Ata de
Constituição e o Estatuto da ASLEC encontram-se anexados a esse documento ver Anexo I).
A estrutura administrativa da ASLEC é con^)osta dos seguintes
órgãos::
• Assembléia Geral
• Diretoria

• Conselho Fiscal

A Assembléia Geral da Entidade, órgão deliberativo máximo, tem pm

fiinções principais eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aprovar
o orçamento-programa, aprovar a prestação de contas da Diretoria, reformar ou
alterar o seu Estatuto e o Regimento das unidades mantidas, pronunciar-se sobre
contratação e nomeação de pessoal, além de outras especificadas no seu
Estatuto. (As atas das reuniões da Assembléia Geral da ASLEC encontram-se
registradas em Cartório).
A Diretoria, cujos membros têm mandato de 3(três) anos, constitui-se de:
• Diretor Presidente
• Diretor Secretário
• Diretor Financeiro

• Diretor Pedagógico
• Diretor Cultural

A ASLEC mantém na atualidade a Faculdade de Engenharia Einstein -

FAENGE^, que oferece, desde 1995, dois cursos de nível superior em seu
currículo: engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica e tecnologia em
processamento de dados. A ASLEC mantém intenso intercâmbio com a
Organização Einstein de Ensino, que mantém Escolas de 1° e 2° Graus e
Educação Pré-Escolar e Escolas Técnicas. A FAENGE, por comodato, utiliza
instalações da Organização Einstein de Ensino para ministrar os cursos
oferecidos. A FAENGE deverá transferir-se no próximo ano para o campus
universitário da ASLEC, situado na Via Anhanguera, Km 140, quando passará a
denominar-se Faculdades Integradas Einstein de Limeira - FIEL,

3.1.3.

Situação Fiscal e Parafiscal

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, reconhecida de Utilidade

Pública Municipal, nos termos do Decreto n" 301/92 da Prefeitura Municipal de
Limeira e registrada no Conselho Nacional de Ação Social (C.N.A.S.) sob n°
280.10.000407/93.37, estando isenta dos cadastros fiscais do Estado e do
Autorizada afuncionar por decreto de 29.12.94

CO/
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Município. Está registrada neste exercício fiscal em condições fiscais e pá^á^roro^
fiscais, segundo as determinações legais, com participação não remunerada de
seus dirigentes.
A ASLEC mantém à disposição dos órgãos oficiais competentes sua
documentação fiscal e parafiscal, cuja situação é de plena regularidade.
Constam, no Anexo ÍI desse documento, os seguintes certificados, que atestam a
plena regularidade da instituição no que concerne a suas obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias:
certidão de quitação de tributos e contribuições federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal;
certificado de situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço -FGTS;
certidão negativa de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS.

32,

Capacidade Patrimonial e Condições Econômico-Financeiras

3.2.1.

Capacidade Patrimonial

A ASLEC tem à sua disposição, mediante contrato de comodato com
a Organização Einstein de Ensino, a seguinte capacidade patrimonial, localizada
na cidade de Limeira - SP:

prédio situado à Rua Senador Vergueiro, n® 122, contendo 3

andares, com 995,70 m^ de construção e 163,20
totalizando 1.158,90 m^.

de área livre,

prédio situado à Rua Senador Vergueiro, n® 130, contendo 4

andares, com 1.540,36 m^ de construção.
prédio situado à Rua Senador Vergueiro, n® 136, contendo 4

andares, com 1.433,08 m^ de construção,
prédio situado à Rua Senador Vergueiro, n® 150, contendo 350

de área térrea, 1® andar com 350 m^, perfazendo um total de área
construída de 700 m^, e mais 3 andares a serem construídos.

i
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chácara situada entre o Km 140 e 142 da Via Anhanguera, com

gleba de 14 alqueires paulistas(352.800 m^)
• Total da Área Construída
• Total da Área Livre

4.832,34 m^
513,20 m^

• Total Geral

5.345,54

É a seguinte a avaliação do patrimônio em referência, a preços do
primeiro trimeste de 1996:
Prédios

R$ 1.745.132,00

Chácara + Área Construída

R$ 7.233.600,00

Equipamentos, Móveis e Utensílios

R$ 2.500.000,00

Total

3.2.2.

R$11.478.732,00

Condições Econômico-FInanceiras

É feita nessa seção uma indicação dos demonstrativos contábeis da
ASLEC referentes ao exercício de 1995, centrada sobre o balanço e a
demonstração de resultados da mesma.

RL/CT/DOOà

ASLEC ASSQClftCAO LIHEIREHSE EDUC E CULT

DP 17/05/96

I2í02

BALANÇOS

T

I

V

FOLHA

I

O

ATIVO CIRCULANTE

2.627,23

1.31

397,67
900,13
3.925,03

0,20
0.45

(-} Iftobilizado lipuido

196.106,26
196.106,26

98,04
98,04

TOTAL DO ATIVO PERHANENTE

196.106,26

98,04

TOTAL GERAL DO ATIVO

200.031,29

100,00

13.188,00

6,59

13.188,00

6,59

Disponibilidades
Aplicações financeiras
Outras contas a receber

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

1,96

ATIVO PERHANENTE
laobilizacoes

P

A

S

S

I

V

O

PASSIVO CIRCULANTE

Provisões para ferias

lapostos 9 contribuições a recolher
TOTAL DD PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO

0,01

Participações

0,00

TOTAL DO PATRIHONID LIQUIDO

186.843.28
186.843,29-

93,41
93,41

TOTAL GERAL DO PASSIVO

200.031.29

100,00

375.^39,57
11.510,50
68.225,73

82,48
2,53
14,99

Total de receitas

455.175,80

100,00

DEDUÇÕES RECEITAS DE VENDAS E DOACOES (DVÍ
Devoluções e abatiisentcs sobre vendas

(11.510,50)

(2,53)

[68.225.731

(14,99)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

375.439,57

82,48

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

(66.753.43) (14,67)

Resultado do periodo nensal

DEMONSTRAÇÃO

DE

RESULTADO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vendas de sei^vicos
Bolsas de estudos aslec
Doacoes recebidas

Poisas de estudos cedidas

308.686.14

LUCRO BRUTO

Despesas operacionais adninistrativas
Despesas financeiras

Total das despesas operacionais

Enç.!QSi

LEÍT^

(1.357.961

SILVANQ A. TO

Diretor'

Contador CRC/SPÍtó.IIO

CPF 5ii.Í!2.5&S-91

CPF 440.330.ÔÍ6-91

(0,30)
0,14

(121.842,86) (26,77)
186.843,28

RESULTADO APURADO DO PERÍODO

67.02

(121.123,26) (26.61)
638,36

Receitas financeiras

1

Dezesbro /95

PATftlHQNIAIS

DISCR IKINACAO
A

6T ASSESSORIA ENfRESARlAL B/C

CONTABILIDADE

41,05
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3.3.

Experiências na Área Educacional

3.3.1.

Experiência no Campo do Ensino

A experiência educacional das organizações em apreço, remonta ao
ano de 1979, quando foram criados os cursos de Técnico em Instrumentação
Eletrônica e Processamento de Dados. Em 1985, foram implantados os cursos de
1° e 2° Graus e as Escolas Einstein Júnior e Ensino Infantil. Em 1992, iniciou-se

a implantação do Projeto de Qualidade Total na Educação, que tem levado a
melhorias contínuas no processo educacional adotado pelas escolas do grupo. A
Organização Einstein de Ensino já colocou no mercado de trabalho de Limeira e
região aproximadamente 560 técnicos nas habilitações profissionais de
Processamento de Dados e Instrumentação Eletrônica. Formou também, a nível
de 2® grau Acadêmico,460 alunos.
Em relação à Pré-Escola, existe uma grande preocupação não só com
a formação das crianças no sentido de que saibam ler, escrever e contar, mas em
formar o homem de amanhã.

Embasada nesse propósito de "Educar para a Vida", a ASLEC criou e
projetou a Cidade Infantil Einstein, que se encontra em construção no Campus
Universitário da FIEL, conforme planta de implantação a seguir. Até o presente
ano, foram promovidas para a 1® série do 1° grau 300 crianças.
Na área de cursos livres de Informática foram promovidos mais de
2000 alunos. Em treinamento nas indústrias, na área de Instrumentação, foram
capacitados aproximadamente 2500 alunos.
Por outro lado o processo de criação da Faculdade de Engenharia
Einstein - FAENGE - data de 1989, quando se deu entrada no antigo Conselho
Federal de Educação ao pedido de habilitação dos cursos de Engenharia Elétrica
e Processamento de Dados. Autorizada a funcionar por decreto de 29.12.94,
instalou-se a Faculdade de Engenharia Einstein - FAENGE, que hoje oferece os
citados cursos para 315 alunos, em 6 turmas.
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Experiência no Campo da Pesquisa
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Além do campo de ensino a Instituição tem atuado também em outras
áreas, como a de pesquisa para apoio à educação.
O conhecimento e a experiência acumulados ao longo desses anos
permitiu às instituições do grupo desenvolver, isolada ou conjuntamente, vários
e5q3erimentos no campo da pesquisa que certamente têm contribuído para o
aprimoramento tecnológico, educacional e cultural da sociedade local e regional.
Entre outros, os projetos a seguir indicados foram desenvolvidos.

• Projeto de Pesquisa na Area de Voz Sintetizada

Projeto que teve por objetivo desenvolver geração de sons ou palavras
sem o auxílio de elementos mecânicos. Sua concepção baseia-se na utilização de
um circuito eletrônico e de um microcomputador através dos quais se gravam
digitalmente os sons, palavras e/ou frases, que passam a ser executados
(vocalizados) digitalmente. Os módulos, sistemas e equipamentos que empregam
tais sintetizadores podem ser utilizados por fonoaudiólogos, em conversação
para mudos e aprendizado aos deficientes mentais. Tais componentes são
também empregados em telecomunicação, no gerenciamento de telefones; na
medicina, como equipamentos para deficientes; em segurança domiciliar
(monitoração residencial); em brinquedos, utensílios domésticos; no setor
automotivo; etc. Os equipamentos foram utilizados em classes de deficientes
auditivos de escolas municipais da região, tendo beneficiado 49 pessoas.

r

• Pesquisa na Area de Microcontroladores
Trata-se do desenvolvimento de sistemas eletrônicos de controle

gerenciados por um microcontrolador, cujo componente eletrônico programável
está sintetizado, internamente, com vários circuitos eletrônicos, formando um
sistema de controle completo. De grande versatilidade e baixo custo, os
microcontroladores são aplicados na área de Eletrônica, tais como: terminais de

vídeo e processadores de texto, em controles remotos, balanças digitais e caixas
registradoras, em equipamentos de navegação aérea, instrumentação médica,
equipamentos automotivos e de aprendizagem e auxilio para deficientes físicos
ou mentais. O equipamento desenvolvido tem sido testado com êxito no trabalho
de fonoaudiólogos, como equipamento portátil na conversação de mudos e no
aprendizado a deficientes mentais. Tem sido utilizado pela Casa da Criança de

' Rs.
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Limeira e em classes especiais de deficientes auditivos de escolas muncipai^
tendo beneficiado 106 pessoas.

Pesquisa na Area de Robótica

Foi desenvolvido com o apoio da ASLEC, em 1993, projeto de braço
robotizado com terminal em garra com três pinças que proporciona seis graus de
liberdade ao usuário (seis motores passo-a-passo para acionamento). O
aprimoramento de manipuladores e sistemas robóticos está sendo gradualmente
incorporado pela medicina, no auxílio à recuperação de membros paralisados, na
pedagogia, e como manipuladores para utilização industrial. O protótipo
desenvolvido tem sido utilizado para estudo e demonstração didática do
emprego da Robótica, devendo evoluir para emprego no auxílio de deficientes
físicos.

33.3.

Experiência no Campo da Promoção Social e Cultural

A Instituição tem patrocinado vários projetos no campo da promoção
da assistência social, cabendo mencionar os que se seguem.

Projeto "Criança Hiperativa"
Através de núcleo de pesquisa próprio, tem sido promovido trabalho
permanente voltado para a identificação de escolares com "déficits de atenção".
Tais disflmções estão em muitos casos relacionadas a problemas neurológicos
e/ou fisiológicos, fonte primária da falta de interesse e impulsividade dessas
crianças. Para suprir esta dificuldade, diversos profissionais tem sido treinados
em clínicas de terapia ocupacional. Com o conhecimento adquirido, cada
treinando transforma-se posteriormente em multiplicador do trabalho, de forma
que o projeto foi ampliado para atendimento a crianças de escolas estaduais e
municipais da região, suprindo-se os casos de escolas que não contavam em seus
quadros com profissionais especializados nesse tipo de atendimento. O trabalho

desdobra-se também em palestras para profissionais da área, bem como pais,
professores e interessados da comunidade em geral.

i'
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• Projeto "Festa da Primavera*'

Esse projeto já é tradicional junto ao alunato das escolas do grupo de
ensino Einstein. Tem por objetivo desenvolver o interesse dos alunos pelo
cultivo de plantas, explorando-se esse processo através de uma abordagem
didático-pedagógica. Como reforço e estímulo à participação, realiza-se,
anualmente, concurso das melhores e mais belas plantas, entre alunos. Esses
recebem orientações de um técnico agrícola e de um ecólogo, promovendo-se

igualmente o envolvimento dos pais, familiares e professores por ocasião das
exposições realizadas. As fotos apresentadas à página seguinte ilustram a
participação dos alunos no cultivo de plantas, em terreno da Organização
Einstein.

• Projeto "Minhocário"

O Projeto Minhocário iniciou-se em 1990 e renova-se a cada ano, até
os dias atuais. Consiste na criação orientada de minhocas africanas para a

produção de humus, que possibilita uma alternativa eficiente e ecologicamente
equilibrada para a correção do solo com menor uso de fertilizantes. Participam
do projeto pequenas comunidades rurais que circundam a área de 14 alqueires
onde serão instalados os futuros cursos da ASLEC . No ano de 1995, 137

famílias estiveram envolvidas com o projeto, tendo sido ministrados cursos a
106 crianças de 6 a 10 anos.

• Atividades de Extensão Cultural

A ASLEC mantém atividades de extensão cultural, voltada para a
difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos. Os
eventos são planejados e desenvolvidos por intermédio dos departamentos da
FAENGE. A Faculdade mantém atividades de extensão cultural que beneficiam

seu corpo docente e discente, sendo abertas à comunidade local. São realizados
periodicamente seminários, simpósios, congressos e eventos similares, segundo
as necessidades e carências identificadas pela Direção dos cursos. Intercâmbios
e convênios no campo de serviços técnico-especializados são usualmente
firmados com indústrias e prestadores de serviços da região.
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3,4,

Qualificação Profissional e Idoneidade dos Dirigentes

3.4.1.

Qualificação Profissional

Sào apresentadas a seguir, de forma resumida, a formação acadêmica

e o perfil profissional dos membros diretores da ÁSLEC, informações que
demonstram a adequada qualificação dos mesmos para assumir a administração
do curso aqui pleiteado.

• Prof. Osvaldo Roberto Leite - Diretor Presidente

Formado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ouro Fino. Habilitado em Administração e Supervisão Escolar de 1° e 2°
Graus. Formado em Engenharia Elétrica, ênfase Eletrônica. Latu Sensu em

Engenharia de Segurança do Trabalho pela Fundacentro. Especialização em
Instrumentação Eletrônica pela USP de São Carlos. Experiência como Docente
com mais de 20 anos ministrando Cursos Técnicos de Eletrônica e

Instrumentação. Coordenador Técnico e Diretor da Escola Lara Filho de São
Paulo. Coordenador Técnico, Diretor e Fundador da Escola Técnica Fortec de

São Paulo. Diretor e Presidente da Organização Einstein de Ensino.

• Prof Maria José Leite Soares - Diretor Secretário

Especializada em Custos e Administração Financeira, presta
consultoria autônoma para implantação de gerenciamento de sistemas de
planejamento, análise e controle financeiro de Instituições de Ensino e de

Produção Agropecuária. Cidadã benemérita, participa da implantação e
manutenção de instituições beneficientes, religiosas e correlatas em unidades do:
Lions, Comunidades de Bairro, Casas de Crianças e de Idosos. Formada em
Magistério, exerceu atividades de Docência por mais de 5 anos em escolas

rurais de T Grau. É Supervisora de Produção Agrícola e possui diversos cursos
de Informática para a área de custos e finanças.

\
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• ProfRosely Sílvia Âffonso Leite - Diretor Financeiro

^0
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Licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras de Ouro Fino. Diploma Registrado no MEC n° 6.926/95, com habilitação
em Administração Escolar. 1" Grau concluído em 30/11/94 (Licenciatura Curta);
em 1996, conclusão do curso de Pedagogia - Licenciatura Plena, com habilitação
em Administração escolar de T e 2° Graus e Habilitação em Magistério das
Matérias Pedagógicas de X" Grau. Formada pelo Colégio Santo Antônio - 2°

Grau - Curso de Especialização profissional em Secretaria; Curso de Inglês pela
escola FISK. Experiência profissional como secretária da Organização Einstein

de Ensino (1° e 2*^ Graus) há mais de quinze anos; responsável pela Secretaria de
Escrituração Escolar e Administrativa dessa entidade.

• ProfAbigail Rovai Cardoso - Diretor Pedagógico
Formação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras de Jales-SP, com Licenciatura Plena na Habilitação em Orientação
Educacional e Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas dos Cursos Normais.
Habilitação em Administração Escolar para Escolas de 1° e 2® Graus e

Pedagogia pelo Instituto de Ciências Sociais de Americana, com Habilitação em
Supervisão Escolar para Escolas de 1° e 2° Graus. Possui diversos cursos de
Extensão Cultural na área de ensino. Larga ejq^eriência como Delegada de
Ensino, Supervisora de Ensino, Diretora de Escola, Assistente, Coordenadora
Pedagógica, Professora Nível III ACT e Professora Primária de Escolas Rurais,
Municipais e Estaduais.

• Pedro Mazzotti - Diretor Cultural

Formação em Administração de Empresas pela Universidade de Mogi
das Cruzes. Possui cursos de Extensão Universitária, voltados para Pequenas e

Médias Empresas. Professor Primário, formado pelo Instituto Estadual de
Educação de Pirassununga. Técnico em Contabilidade pelo Colégio Comercial
Municipal de Santo Cruz das Palmeiras. Atuou por mais de 20 anos na Gerência

e Supervisão de Áreas de Recursos Humanos de Empresas de Médio e Grande
Portes, principalmente Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, com
enfoques de Treinamento Gerencial e Implantação de Programas de Qualidade
norteados pela ISO-9000.

FIs,
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3.4.2.

Idoneidade dos Dirigentes
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Os documentos comprovantes da idoneidade dos dirigentes
mencionados, consubstanciados em declarações, atestados, certidões negativas,
etc., estão a seguir apresentados.
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ATESTADO DE FUNCIONAIVIENTO E IDONEIDADE
Atesto para os devidos fins que conheço a ASLEC

ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Entidade
Filantrópica de Natureza Educacional, Cultural e Social e sem fins lucrativos(regisUo

publicado no Diário Oficial de 29/06/89), declarada Órgão de Utilidade Publica

Municipal de Limeira, conforme Decreto n'' 301/92, registrada no Conselho Nacional
de Serviço Social (C.N.S.S.) sob n" 28.010.000.407/93^37, há 14 anos vem
ministrando o Ensino de T e 2° Graus na comunidade dc Limeira e região, localizada
na Rua Senador Vergueiro, n° 122/150 - Centro - Limeira - SP, sendo que ate a

presente data não tenho conhecimento de qualquer fato que venha desabonar o seu
funcionamento e a conduta moral e social dos seus dirigentes.

Atesto ainda que a Entidade acima mencionada tem seu

funcionamento regular dentro dos objetivos estatutários, sendo que sua atual Diretoria
é composta por:

o/- o
Diretor Presidente: Prof. Osvaldo Roberto Leite, RO n

5,829.071, casado, Engenheiro Elétrico, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira,
n° 60 - Parque São Bento, em Limeira - SP, CEP 13.480-000;

^

Diretor Pedatióuico: Abigail Rovai Cardoso, RG n

3.169.016, casada, residente à Rua Samuel Chequi, 401 - Jardim Montezuma, cm
Limeira-SP, CEP 13.480-000;

,.

. •

o/n o

Diretor Financeiro: Rosely Sílvia Affonso Leite, Ru n

8.811.047, casada, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira, n° 60 - Parque São
Bento, em Limeira - SP, CEP 13.480-000;

Diretor Cultural: Pedro Mazzotti, RG n° 4.912.548, casado,

residente à Rua Joaquim Inácio de Campos, 105 - Jardim Montezuma, em Limeira -

t

SP,CEP 13.480-000;

.

o

Diretpr Secretário: Maria José Leite Soares, RO h

5.663.207, casada, Professora, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira^ n 44 Parque São Bento, em Limeira - SP, CEP 13.480-000.
Por ser verdade firmo o presente.

Limeira, 18 de niarço de 19

\
Dr. CARLC]

ÍRTO BELLO

D. D. Delegado o Município de Limeira - SP
Delegacii 'de Policia de Limeira

t
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Atesto para os devidos fins que conheço a ASLEC -

ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Enti^de
Filantrópica de Natureza Educacional, Cultural e Social e sem fins lucrativos (registro

publicado no Diário Oficial de 29/06/89), declarada Órgão de Utilidade Pública
Municipal de Limeira, conforme Decreto

301/92, registrada no Conselho Nacional

de Serviço Social (C.N.S.S.) sob n° 28.010.000.407/93-37, há 14 anos vem
ministrando o Ensino de 1® e 2° Graus na comunidade de Limeira e região, localizada
na Rua Senador Vergueiro, n° 122/150 - Centro - Limeira - SP, sondo que até a
presente data não tenho conhecimento de qualquer fato que venha desabonar o seu
funcionamento e a conduta moral c social dos seus dirigentes.

Atesto ainda que a Entidade acima mencionada tem seu
funcionamento regulai' dentro dos objetivos estatutários, sendo que sua qtual Diretoria
é composta por:
Diretor Presidente: Prof. Osvaldo Roberto Leite, RG n®

5.829.071, casado, Engenlieiro Elétrico, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira,
n° 60 - Parque São Bento, em Limeira - SP, CEP 13.480-000;
Diretor Pedagógico: Abigail Rovai Cardoso, RG n®
3.169.016, casada, residente à Rua Saniuel Chequi, 401 - Jardim Montezuma, em
Limeira - SP, CEP 13.480-000;

E)iretor Fipanceiro: Rosely Sílvia Affonso Leite, RG n®
8.811.047, casada, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira, n° 60 - Parque São
Bento, em Limeira - SP, CEP 13.480-000;
Diretor Cultural: Pedro Mazzotti, RG n® 4.912.548, casado,

residente à Rua Joaquim Inácio de Campos, 105 - Jardim Montezuma, em Limeira -

I
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SP, CEP 13.480-000;

Diretor Secretário: Maria José Leite Soares, RG

n®

5.663.207, casada, Professora, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira, n° 44 Parque São Bento, em Limeira - SP, CEP 13.480-000.
Por ser verdade firmo o presente.

Limeira, 18 de março de 1996

Dr. JOÃO JAIR MARCHi

D. D. Delegado do Município de Limeira - SP
Delegacia de Polícia de Limeira

i
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ATESTADO DE FUNCIONAMENTO E IDONEIDADE
Atesto para os devidos fíiis que conheço a ASLEC -

ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA Entidade
Filantrópica de Natureza Educacional, Cultural e Social e sem fiils lucrativos (registro

publicado no Diário Oficial de 29/06/89), declarada Órgão de Utilidade Pública

I

Municipal de Limeira, conforme Decreto n° 301/92, registrada no Conselho Nacional
de Sei-viço Social (C.N.S.S.) sob n° 28.010.000.407/93-37, há 14 anos vem
ministrando o Ensino de 1® e 2® Graus na comunidade de Limeira e região, localizada
na Rua Senador Vergueiro, n® 122/150 - Centro - Limeira - SP, sendo quç até a
presente data não tenho conhecimento de qualquer fato. que venha desabonar o seu
funcionamento e a conduta moral e social dos seus dirigentes.
Atesto ainda que a Entidade acima mencionada tom seu
funcionamento regular dentro dos objetivos estatutários, sendo que sua atual Diretoria
é composta por:
o

Diretor Presidente: Prof. Osvaldo Roberto Leite, RG n'

5.829.071, casado. Engenheiro Elétrico, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira,
n° 60 - Parque São Bento, enl Limeira - SP, CEP 13.480-000;
Diretor Pedagópiço: Abigail Rovai Cardoso, RG n
3.169.016, casada, residente à Rua Samuel Chequi, 401 - Jardim Montezuma, em

o

Limeira - SP, CEP 13.480-000;

Diretor financeiro: Rosely Silvia Affonso Leite, RO n®

8.811.047, casada, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira, n® 60 - Parque Slo
Bento, em Limeira - SP, CEP 13.480-000;
Djretor Cultural: Pedro Mazzotti, RG n° 4.912.548, casado,
residente à Rua Joaquim Inácio de Campos, 105 - Jardim Montezuma, em Limeira SP, CEP 13.480-000;

I

Diretor Secretário: Maria José Leite Soares, RG n°
5.663.207, casada. Professora, residente à Rua Alaor Custódio de Oliveira, n® 44 Parque Sao Bento, em Limeira - SP, CEP 13.480-000.
Por ser verdade firmo o presente.

Limeira, 18 de março de 1996

DA SILVA

D. D. D^gado do Município de Limeira - SP
Delegacia dc Polícia de Limeira

1
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o ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Fix
RUant

^0

4.1.

Denominação do Estabelecimento

O estabelecimento que administrará o Campas
denomina-se "Faculdades Integradas Einstein de Limeira" - FIEL.

Uni^^ersitário

A FIEL está vinculada jurídica, contábil e financeiramente á ASLEC,
que por sua vez integrada ao complexo educacional denominado Organização
Einstein de Ensino, que se compõe das seguintes entidades:

• Escola Einstein de Educação Infantil;
• Escola Einstein de 1° Grau;
• Escola Einstein de 2° Grau Técnico e Acadêmico;
• Escola Einstein de Pré-Vestibular;

• Faculdade de Engenharia Einstein.

O complexo educacional aqui considerado atende a um contigente de
cerca de 1.250 alunos, detendo substantiva e^q^eriência na área educacional,
acumulada ao longo de 17 anos de existência.
Por outro lado, o Curso de optometria, ora proposto, faz parte da
Faculdade de Engenharia, a ser criada tão logo seja aprovado este Curso.

4.2.

Caracterização da Infra-Estrutura Disponível

Essa seção descreve os espaços físicos, as instalações e os
equipamentos que o Curso de Direito dispõe/disporá para a manutenção e
expansão de suas atividades de ensino.
Há dois aspectos a considerar sobre a caracterização da infraestrutura. O primeiro sobre as instalações atualmente dispomVeis e o segundo
sobre o programa de expansão física da FIEL.

fli-sricj

Quanto ao primeiro aspecto, o Curso de Direito, através de suà^Hi^
mantenedora ASLEC,já tem à sua disposição (mediante Contrato de Cessão por
Comodato, realizado com a Organização Einstein de Ensino), os prédios,
instalações e equipamentos dessa Organização.
Assim, para o Curso de Direito em apreço já está disponível a infiaestrutura que se segue:
• Prédios:

Um prédio de 4 (quatro) andares, localizado à Rua Senador
Vergueiro, n° 150 - Centro (em Limeira - SP), contendo 4 (quatro) salas por
andar, no total de 16 (dezesseis) salas. Destas, 4 (quatro) estarão à disposição
do Curso de Direito em seu primeiro ano de funcionamento.
• Instalações:
As instalações compreendem todos os elementos de apoio ao
Curso, tais como salas ambientalmente equilibradas e totalmente equipadas,
locais para recreação, biblioteca contendo 30.000 livros de títulos gerais, etc. Já
está em formação uma biblioteca especializada para o Curso de Direito que
abrigará 12.000 livros especializados.
• Equipamentos:
Um dos quatro Laboratórios de Informática, pertencente ao Curso da
Faculdade de Processamento de Dados, já existente, contendo 20
(vinte) máquinas interligadas por Rede Novell 4.1, com a seguinte
configuração:
>-486 DX/2,66 MHz;
Gabinete Slim;
>- 255 Kb de memória Cachê;
8 Mb de memória RAM;
Controladora de Vídeo SVGA de 1 Mb;
Disco Super IDE com 2S/1D;
>■ Disk Drive de 1.44 Mb - 3

Teclado com 101 teclas;

Mouse com 3 botões - 300 dpi;
>- Placa NE-2000 (RJ-45/BNC);
Monitor SVGA 14" Color .28 Philips;
1 (uma) impressora marca Epson, modelo LQ-1070+.
Os Laboratórios específicos deste Curso serão construídos no momento de sua
aprovação e estarão localizados junto ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

de Qualidade (C.P.D.Q.) no Campus Universitário da FIEL, conforme planta de
implantação - Edifício n° 7.

Outros equipamentos disponibilizados pela ASLEC/Organização
Einstein de Ensino para o funcionamento do Curso incluem: mesas, cadeiras e
carteiras universitárias; equipamentos de TV, vídeo e son^ projetor de slides e
quadro-negro; retroprojetor e tela para projeção; estantes e arquivos de aço; etc.
Os equipamentos mencionados são em número suficiente para permitir
uma prática adequada às necessidades de aprendizado, respeitando-se
igualmente condições de trabalho que propiciem o adequado conforto de cada
aluno.

Nas páginas seguintes é apresentada uma amostra, ilustrada com fotos,
dos equipamentos que estarão disponíveis a todos os alunos da Faculdade.
As fotos a seguir ilustram parte dos equipamentos desenvolvidos pelo
núcleo de pesquisa da ASLEC e que são utilizados correntemente nas aulas
práticas de laboratório geral das seguintes matérias:
• Robótica

• Eletrônica Digital
• Eletrônica Aplicada
• Microprocessadores
• Microcontroladores

• Elementos Finais de Controle

• Controle de Automação

Fia.
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Equipamentos dos Laboratórios de Informática

flüSSlCA

Servidor

Quantidade : 02(dois)

Pentium 66Mhz

Gabinete Mini Torre
32 MB memória RAM
Controladora de disco Vesa L /B

2 portas seriais e 1 paralela
Teclado
Disk drive 3 '/a"- 1.44 MB

Placa controladora SCSI 1542cf.
HD2.1 GB-SCSI
Placa controladora de Vídeo 512 Kb.

Monitor SVGA 14" color .28 - Philips
Placa NE - 2000 Invovar;
Unidade de CD ROM Quad Speed

Computadores dos Laboratórios Quatro laboratórios com 20 micros
486 DX - 2 66 Mhz;
Gabinete Slim

256 Kb memória cahce;
8 MB memória RAM;
Conrol. Vídeo SVGA 1 MB;
Controladora Discos Super IDE c/ 2S / IP;
Disk drive de 1.44 MB - 3 %

Teclado com 101 funções
mouse com 3 button - 300 dpi
Placa NE - 2000(RJ - 45 / BNC)
Minitor SVGA 14" Color .28 Philips.

Micros Laboratório II

Um laboratório com 20 micros.

386 DX-40 Mhz

8 MB de RAM
Drives de 1.2 e 1.44 MB
Controladora de discos SIDE / ISA

2 portas seriais e 1 Paralela
Placas de rede NE - 2000 - BNC.
Placa de Vídeo TRIDENT - 1 MB
Monitor SincMaster 111 - SVGA Color
14" - .28 Dot Pitch.

Mouse Logitech - 300 dpi
Teclado 101 Teclas
1

^0 OCOV-^

Undidade de Backup:

01(uma)

Unidade de Fita DAT Sony - Externa
Capacidade 2 GB
Padrão : SCSI.

Cabo de Comunicação

Sistema de Energia(No-Break)

01(Um)

No Break de 1 KVA - Servidor.

Capacidade de 1 KVA
Sistema Inteligente - Netware

Onda senoidal de saída com baixa distorção harmônica < 3%
-Sistema-Bypassxom transferência Automática
Painel Sinalizado
Autonomia de 20 minutos

Placa de Fax Modem

03(Três)

US Robotics 14.400 bps

Modems Externos Motorola

03(Três)

Mod. Lifestyle 14.400
Protocolo de Correção

HUBB's Adtron

09(Nove)

Conversão BNC - Par-trançado
16 portas Gerenciáveis

Micros de Editoração Eletrônica
486 DX-2
66 Mhz

8 MB de RAM
HD - 450 MB

Drives de 1.2 e 1.4 Mb
Placa de Vídeo SVGA - 1024 K

Monitor SVGA Philips -14" .28 Dot Pitch
Mouse Logitech 300 dpi
Placa de rede NE - 2000 BNC / RJ - 45
Teclado 101 Teclas

03(Três)

* A '— *
ftüSSiCA

FIs

Estação Gráfica

01 (uma)
RUBRICA

Pentium 100 Mhz

^0

16MB-RAM
2 GB de HD - SCSI

Drives de 1.2 / 1.4 MB
Placa Video Aceleradora Trídent - 1024 Kb

Kit Muitimédia - CD ROM Velocidade Quádrupla
Placa Digitalizadora de Imagem Video-Blaster
Mesa Digitalizadora - 400 dpi
Scanner de Mesa HP - 1100 Plus - 800 dpi, Color.
Impressora HP - 580 C - 400 dpi Color
Teclado 101 Teclas

Monitor SVGA Color 20",.28 Dot Pitch

Estação BBS

01(Um)

486 DX-4 100 Mhz
16 MB RAM
512 K Cache
2 GB - HD

SCSl

Placa de Vídeo SVGA - 1024 K

Teclado 101 Teclas

Mouse Logitech
Placa de Modem Interna 14.400 Bps
Modem Externo Motorola 14.400 Bps
Mouse Logitech 300 dpi
Monitor SVGA Philips 14" - Color .28 Dot Pitch

Micros Laboratório de Física

04(quatro)

384 SX-40

4 MB-RAM

Monitor CGA - Âmbar
Placa de rede NE - 2000 BNC.
Teclado 101 Teclas

Micros da Biblioreca p/consulta
384 SX - 40
4 MB-RAM

Monitor CGA - Âmbar
Placa de rede NE - 2000 BNC.
Teclado 101 Teclas

04(quatro)

0^

Micros Laboratório de Instrumentação

03(Três)

384 SX.40
4MB-RAM
Monitor CGA - Âmbar

Gravador Universal de Eprom - Xeltech 2000.
Placa de rede NE - 2000 BNC.
Teclado 101 Teclas

Micros para Digitação de Notas

03(Três)

384 SX-40
4MB-RAM

Monitor CGA - Âmbar
Placa de rede NE - 2000 BNC.

Teclado 101 Teclas

Micros para Matrícula e Consulta

02(Três)

384 SX-40
4MB-RAM

Monitor SVGA - Color 14"
Placa de rede NE - 2000 BNC.
Teclado 101 Teclas

Estação Internet
486 DX-4 100 Mhz
16 MB RAM

512 K Cache
2 GB- HD SCSI
Placa de Vídeo SVGA - 1024 K

Teclado 101 Teclas

Mouse Logitech
Modem Externo Motorola 14.400 Bps
Mouse Logitech 300 dpi
Monitor SVGA Philips 14" - Color .28 Dot Pitch

01(Um)

«laSlCA

Aplicativos de uso geral nas matérias da Faculdade
Linguagens de Programação

Editores de Texto

- Cobol

- Word Perfect 7.0 For Windows
- MS Word 7.0 for Windows

- Visual Cobol

- Turbo Pascal - 7.0
- Visual Basic

- 4.0

- Clipper

- 5,2

- PageMaker

- Trurbo C + +

Planilhas Eletrônicas
- Lotus 1.2.3 vr 7.0 for Windows

- Assembler

- Excel

- Fox - Prow

- Quattro - Pro for Windows

- 6.0

- Step 5.0

Sietemas Operacionais:
- MS

D.O.S

- 6.2

- Windows 3.11

- Windows 95
- Windows 95 Plus

Programas Para Eletrônica
- Tango Professional
- Eletronic Susi-Lab
- Eletronic Work Bench

- Loops & Unipro - Standard
Library

- OS / 2 IBM WARP
- UNIX

Programas Para Automatização

Editores Gráficos
- Draw Perfect
- Corei Draw 6.0

- Hidrau-Sim

- Autocad

-12

- Direct -Soft - Program

- Power Point

- 7.0

- Pneu-Sim

Generator

- Supervisory System, Tech 2000
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Laboratório de Automatização PneumáHca, Lógica Pneumática e Eletropneumática
)ENOMINAÇÃO DO CONTEÚDO

Bancada Didático - Pedagógica para Pneumática,

QUANTIDADE

Eletropneumática e Lógica Pneumática,com Unidade de
Manutenção e Distribuição de ar Comprimido
5

Cilindro de Ação Simples
Cilindro de Ação Dupla

10

Válvula Rolete 3/2 vias
Válvula Gatilho 3/2 vias

20

Válvula Simples Piloto 3/2 vias
Válvula Duplo Piloto 4/2 vias

15

Válvula Alavanca 4/3 vias - Centro aberto
Válvula de escape Rápido

10

Válvulas Reguladoras de Fluxo
Válvula Tecla 3/2 vias N.A.
Válvula Simples Piloto 4/2 vias

- Válvulas de Seqüência (Pressostato)

10

10

10
10
25
10
10
5

Regulador de Pressão

Válvula Simples Retenção

15

Elemento "E"(Válvula Simultaniedade)
Elemento "OU"(Válvula Altemadora)
Bloco de Válvulas de Acionamento(3 Válvulas)
Divisor Binário 3/2 vias (flip-flop)

10
10
15
10

Válvula Temporizadora 3/2 vias
Válvulas tecla 3/2 vias N.F.

10

Conexões em "T"

15

Mangueira
Válvulas de Controle

10

50
lOOm

Manômetro Bourdon

42

Compressor
Mangueira de Vinil

45

Manômetro Helicoidal

Manômetro espiral

álvula Reguladora de Pressão com Manômetro e

3

500m
10
10

Lubriflcador

Cilindro Pneumático
Chave de Fenda

10
30

Chave Philips

15

Chave Fixa

10

Chave Inglesa

10

Alicate de Corte
Alicate de Bico

2
15

Multímetro Analógico

10

Cilindro Pneumático Especial
Válvula Pneumática e Eletropneumática

10
10

Equipamento Didático-Pedagógico de Fisica Geral BENDER

76

com 256 peças

Equipamento para Finalizações Práticas da Disciplina
*vtomação simulando o real controle de uma indústria,

1

FIs

22
RUBRICA

Íoroco^â

utilizando C.P,(Controlador Programável)

(Válvulas de Lógica Pneumática e Eletropneumática)

3„

I5íl7n«» víT"!™'r"*™' comprimento contendo 30(trinta) cilindros de dupla ação pneumáticos
redutnrp. H.

5(cinco)sensores tipo óptico, 2(dois) motores, 2(dois)

em como
anludadt"dde^promover a integração entre as disciplinas:""POrie,todos esses equipamentos
como finalidade

- Eletrônica Geral;
- Eletrônica Digital;

- Controlador Lógico Programável;
- Pneumática;

- Eletropneumática;
- Lógica Pneumática.

RU3RÍCA

Programa de Criação e Simulação de Circuitos Pneumáticos:PnenSim e Hidráulicos: HydrauSim
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AUTOMAÇAO P^EI^'1ATICA. LCXjICA PMEUMATICA E ELETROPNEUMÁTICA.

Laboratório de Física
Fls.
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OENOMINAÇÂO DO CONTEÚDO
Medidas e Erros

Q

- Régua de Aço aferída em Centímetro
- Palito de Fósforo e caixa de Fósforo

05

Instrumentos de medida "Paquimetro"

vários

- Paquímetro com escala em milímetro e Polegada

- Paralelepípedo de Madeira
- Cilindro de Madeira

Instrumentos de Medida "Micrômetro"

10
10

10

- Micrômetro
10

- Paralelepípedo de Madeira
- Cilindro de Madeira

10

Instrumentos de Medidas Elétricas

10

- Fontes de Tensão Variável
- Resistores e Fios
- Multimetro

!ampo elétrico

05

vários
05

- Cuba com Solução Eletrolítica e Eletrodos
- Voltimetro

05

- Variac

05

Galvanômetro

05

- Pilha

- Galvanômetro

10

- Resístor

10

- Década

- Fios de Ligações

vários
05

- Potenciômetro

vários

Voltimetro

vários

- Milivoltimetro
- Década

10

- Pilha

10

- Resistor

mperímetro

várias
vários

- Miliamperímetro
"Década

- Resistor
- Reostato

Ohmímetro

10
05

vários
05

T Miliamperímetro
- Pilhas

- Resistores
- Potenciômetro
Ponte de Fio

10

várias
vários
vários

- Pilhas

- Gaivômetro de Zero Central
- Chave Monopolar
- Década
- Hesistor

várias
10

10
05

vários

ADE

■lí'
■~"1r— >\

Resistência em Série e em Paralelo
- Pilhas

- Potenciômetro
- Multímetro

- Miliamperímetro
- Resístores

várias
vários
10
10

- Pios de Ligações

Vários

Circuitos de Corrente Contínua

Vários

- Resistor
- Bateria
- Voltímetro

vários

- Amperímetro

Indução Eletromagnética

várias
05
05

- Bobinas

- Galvanômetro

10

- imã

10

- Bússola

10

- Núcleos de Ferro e Latão

10

Fios de Ligações
- Chave
Circuito RC
- Voltímetro

- Miliamperímetro
- Fios de Ligações
- Reostato

vários
várias
várias
10
10

vários

- Capacitor

10

Circuito RL

vários

- Indutor
- Resistor

- Voltímetro

- Núcleo de Ferro

10

vários
05

- Miliamperímetro
- Cabos de ligações

vários

- Fonte variável
ircuito RLC

vários

05
05

- Bobina

- Capacitor

várias

- Resistor
- Multímetro

vários

vários

- Gerador de áudio

05

Descarga de um capacitor

05

- Fonte Variável

- Capacitor

05

- voltímetro

vários

- cronômetro

05

- Fios de Llguações

05

- Chave

vários

Osciloscópio
- Osciloscópio

várias

- Fonte Variavel

10
10

«OfifilCA

go7

- Gerador de Áudio
Dílatômetro

- Relógio Comparador
- Varetas Metálicas

051

- Balão de vidro

05

- Aquecedor

05

Mesa de Força

05

- Conjunto de Massas
- Roldanas

05

- Dínamômetro

05

- Mesa de Força

05

Calorímetro

05

- Aquecedor elétrico
- Termômetros

05

- Calorímetro

05

- Corpos de Prova

05

Plano Inclinado
- Cronômetro

■ Plano inclinado

05

05

- Volante

05

Lei de Hooke

05

- Dínamômetro

- Conjunto de massas

05

- Molas

05

- Suporte

15

Princípio de Arquimedes

05

- Dínamômetro
- Becker

05

- Suporte
- Corpo Silíndrico Plástico

05
05
05
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LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL APLICADA

Laboratório de Comandos Elétricos e Instalações Elétricas

^
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ienominaçAo do conteúdo
QUANTIDADE

Multímetro Kioki 3007
Alicate de Corte

10

Alicate Descascador de Fios

10

Chave de Fenda

05

Chave Phiiips

10

Aparelho de Solda a Eletrodo e eletríco lOOW

05

Chave de Proteção para Bancada(PKZM)

03

Conlatores 4NA

15

Contatores 4NA/1N F
Contatores 2NA/2NF
Contatores 4NA/4NF
Contatores 5NA/2NF

Contatores com Proteção Térmica
Temporizadores Eletrônicos
"emporizadores Mecânicos

émporizadores Pnenmáticos

^®

Fim de Curso

Botoeira Simples

Botoeira Dupla com Sinalização
Lâmpada para Sinalização
Fusíveis Diazede

Motor para Partida do Comando 5 CV

Motor para Partida do Comando 0,5 CV
Motor para Partida do Comando 1 CV
Motor para Partida do Comando 0^3 CV
Aparelho de Solda elétrico 30 W

Conversores CA/CC 3HP Thymatic C
Inversor Simovert IHP 220 V
Inversor SP500 3HP 440 V

Controle P/ variador elétromagnético
aríador Eletromagnético
Motor CC IHP

01

Controladores Lógicos Programaveis - C.LP.- Maxítec

ni

Controladores Lógicos Programaveis - C.LP.- Kovo
^

06
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LABORATÓRIO DE COMANDOS ELÉTRICOS E CLP(CONTROLADOR LIXÍICO PROGRAMA

✓*

Laboratório de Química

CD;
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)ENOJVltNAÇÂO DO CONTEÚDO
Tubos de Ensaio

Estante para Tubos de Ensaio
Kitassato

quantidade
100
03

Elemeyer Tamanhos diversos

05

Pipetas Graduadas

15

Becker 500 ml
Becker 400 ml

20

Becker 200 ml

20

30

Balão Volumétrico 500 ml 200 ml

20

Funil de Vidro

10

Papel Indicador
Reagentes
Placa de Petri

Bico de Bunsen
Candinhos

lalança com sensibilidade de décimo de grama
Lâminas de Vidro
Papel de Filtro
Condensador

Tela de Amianto

10

Vários
Vários
20
20
15
03
50
100
05

Termômetro de -10 a 110 C

50

Conta Gotas

10

Tripés com telas de amianto bico de Bunsen

20

Butijões de gás
Produtos Químicos Diversos
Bastões de Vidro

20
05

vários

Bico de Gás ou lamparinas

lÒ

Provetas de 250 ml
Provetas de 500 ml

20

Provetas de 100 ml
Provetas de 10 ml

licroscópio

10
20
20
20

Estufa

11

Suporte

03

Mufas
Garras

vários
05
30
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Laboratório de Eletrônica Geral e Eletrônica Industrial V
DENOMINAÇÃO DO CONTEÚDO
Maleta "Logic Probe" - ETE - 1

„tt a
QUANTIDADE

Ocíloscópio TRIO
Ociloscópio LABO

Ocíloscópio Pfailips
Ociloscópio Tektronix
Gerador Função

Fonte de Tensão e Corrente Fixa +- 15 votts

Fonte de Tensão e Corrente Regulável O a 30 volts
Bancada com Lugar para 12 Alunos cada

Fonte de Tensão e Corrente Regulável +- 12,+- 5 volts

Maleta Especial para aferição das Fontes de Alimentação
Década Capacitiva
Década Resistiva

'■ IMER (temporizador de Precisão)
estador Lógico Para Circuito Integrado
Multímetro Standard Yn-360 Tr
Proto Board 104
Proto Board 103
Proto Board 100

10

Transformador para testes de fontes

Potenciômetro de Potência para testes de fontes
Multímetro Eletrônico Digital
Alicate de Corte

10

Alicate de Bico-fíno
Descascador de Fios
Chave de Fenda

^0
'O
10

Chave Philips

10

Furador para Circuito Impresso profissional
Cl (Circuito Integrado)
" ísplay

800

^apacitor

100

Transistor
Diodo

'lOO
500

Potenciômetros Comerciais
Resistor

Equipamentos para Aulas Práticas da Disciplina Eletrônica Digital

150
1000

(Maleta Logic Probe ETE - FAENGE-2)

Equipamentos para Aulas Práticas da Disciplina Análise de Circuitos;

25

a) Detector de Gás - Equipamento Didático Pedagógico para

Demonstração de Vazamentos Inflamáveis
b) Controladores Axíais
c) Controladores Radiais

d) Equipamento Didático Pedagógico para Demonstração de Vibrações

20

(axiais e radiais)

Controlador Programável (C.P.) Maxitec MXT90F

02

10

Controlador Programável(C.P.) Maxitec MXT130F

Diversos Equipamentos para demonstração da

<0

Disciplina C.N.C.

(Controle Numérico Computadorizado)

Equipamentos para Aulas Práticas da Disciptína Microprocessador e
Microcomputador (Módulo para estudo de Microprocessador e

$ FIs.

M,

■XL^
»Js;íica

^0

Microcomputador)
20

Tang^r*""^

* simulação de funcionamento de Circuitos eletrônicos: Eletronic Workbench e

Programa de Automação e Supervisão de Processos Industriais: Tech2000
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Quanto ao programa de expansão da FIEL ele compreende a
implantação de um complexo educacional às margens da Via Anhanguera, entre
os Kms 140 e 142. Trata-se de uma importante obra que abrigará todos os
cursos que estão sendo propostos pela Instituição junto ao Ministério da
Educação. Destaque-se, neste conjunto, o prédio, os equipamentos e as
instalações especialmente previstos para abrigar o Curso de optometria e que
estão a seguir descritos:

• Prédios:

^ 1 (um) Edifício de Salas de Aulas Teóricas, contendo um total de

3.622,46 m^, estruturado com 20 (vinte) salas de aula, de 115,64 m^
cada, hall, páteo coberto, área para circulação e sanitários.
^ Os Laboratórios de Prática Forense, específicos deste Curso, serão
construídos e estarão localizados junto ao Edifício de Salas de Aulas
Teóricas, conforme planta de implantação - Edifício n° 7.

^ 1 (uma) Biblioteca, com área total de 613,98 ir?, contendo: área de
estudos, leitura, área de acervo, balcão para material, copa, sala da
direção, sanitários, setor de empréstimo e devolução.
O 1 (um) Edifício da Administração Geral, com área total de 976,49

m^, contendo: arquivos, atendimento aos alunos, copa, diretoria,
centro de custos, recepção, protocolo, sala de reuniões, sala de
coordenadoria, sala de departamentos, sanitários e secretaria.
• Instalações:
As instalações compreendem todos os elementos de apoio ao
Curso, tais como salas ambientalmente equilibradas e totalmente equipadas;
locais para recreação; laboratórios; biblioteca contendo 12.000 livros
especializados; e anfiteatro equipado com recursos instrucionais.
• Equipamentos:
Os equipamentos já disponibilizados pela ASLEC/Organização
Einstein de Ensino serão transferidos para o novo Campus Universitário. Todos
os equipamentos adicionais, necessários para o adequado funcionamento do
curso, serão adquiridos através da ASLEC.

Ressalte-se que em julho de 1997 o Curso de optometria poderá
mudar-se para as novas instalações, situadas na Rodovia Anhanguera, Km 140.
Os trabalhos de terraplanagem estão praticamente concluídos e o início da
construção está previsto para julho de 1996. Concluído o 1° estágio das obras,
que compreende o término das instalações onde funcionará o Curso de
optometria, a direção da ASLEC/FIEL providenciará a transferência desse curso
e das instalações atuais, para o novo Campus de Ensino Universitário.

Vale mencionar como conclusão desse tópico que a cidade de Limeira

dispõe de boa infra-estrutura de apoio social e econômico ao estudante, que
inclui satisfatória disponibilidade de moradias e estabelecimentos prestadores de
serviços nas áreas de alimentação, cultura e lazer,

Ainda em apoio ao estudante, a ASLEC^ através dos departamentos de
administração e comunicação social e em articulação com o diretório acadêmico,
mantém programas de apoio ao estudante, com vistas a promover a adaptação
social e cultural dos mesmos à nova realidade acadêmica, além de buscar

equacionar eventuais dificuldades econômicas que os mesmos apresentem. E
mantido, para tanto, cadastro de imobiliárias e pensões da cidade, promovendose igualmente divulgações internas de eventos culturais e de lazer. As eventuais
carências econômicas são encaminhadas através de programas existentes, como:
- bolsas parciais de estudo Einstein;
- bolsas de estudo de Prefeituras;

Fls.

2^.
mjsfttcA

- Crédito Educativo - CREDUC.

As plantas e as fotografias a seguir apresentadas permitem uma idéia,
ainda que preliminar, da in^ortância do projeto do novo Campus Universitário
das Faculdades Integradas Einstein de Limeira - FIEL.
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LEGENDA:
REFERENCIA
1

EDIFIOOPEjOTO

2

LABORATC»UO

3

BlBUOnXA

4

ADMINETRACAO
GINÁSIO DE ESPORTES
REFErFORK)

5
6

7

ANFITEATROS/PRATICA FORENSE

8

CANTINA

9
10
11

VESTIARIO/<»TCINA DE TEATRO
OONSTRÜOOES EXISTENTES

12
13

COMPLEXO POUESPC^mVO

PISCINA OJMPICA

LAQOFISCICULTTmA C£RA1.

Tà

Pro)*to Esfruhird
.

tC^h**i#f»a7».lte*eFeii#e44U«00

ENGENHAROA Eno.JoMEiàianlBUiKnlCamo onBMM/ft

ORGANCACAO EINSTa4 DE ENSINO

MAR-96

FIEL - PACUOADGSiNTECSlADASEINSriinNDeUMEIRA
CaÍaoC(adlo

ASSOOACAO UMEKmSE DE ENStO - ASIEC
acMA

CAMfUS UNIVaSITARIO

11000

43,

Planejamento Econômico-Financeíro do Processo de Implantação
Curso

Apresenta-se nesse item a base de cálculo que embasa o planejame
econômico-financeiro do curso, bem como as hipóteses de trabalho que
demonstram sua viabilidade ao longo do tempo. Os cálculos foram realizados
para um ciclo completo de cada curso.

Tal como apresentado no início deste projeto, prevê-se o
funcionamento dos primeiros anos deste curso nas instalações localizadas na
área central da cidade de Limeira, as quais são plenamente satisfatórias, uma vez
que neste prédio já fimcionam os cursos superiores de Engenharia Elétrica,
ênfese Eletrônica, e Tecnologia em Processamento de Dadog.
Conforme mencionado e considerando-se a existência dos cursos já
aprovados e a confiança que os demais 14 (catorze) cursos propostos serão
também aprovados, a ASLEC está em fase final de negociações de um
financiamento junto ao BNDES para implantação das unidades de ensino em

área de mais de 331.000 m^, pertencente à Organização Einstein de Ensino
(OEE), localizado a 7 Km do centro comercial de Limeira.

A seguir são apresentados detalhes de cada item de receita e despesa.

É relevante mencionar que nos primeiros anos de atividade do curso, quando
este ainda não apresenta condições de viabilidade, a Mantenedora (com o
resultado operacional dos dois cursos já existentes) e a OEE (com recursos de
seu superávit) aportcirão os montantes necessários, não só para o equilíbrio do
funcionamento desta unidade de ensino, mas também para pagamento das
parcelas do financiamento, aqui traduzidas em Despesas de Capital (construções
e ampliações; equipamentos, móveis e utensílios; e outras despesas de capital).
E relevante comentar que todas as parcelas relativas à participação da
Mantenedora e da Organização Einstein de Ensino se referem à um 1/14 do total
dos itens. Caso algum dos cursos não seja aprovado no Ano I, tanto a
Mantenedora quanto a Organização Einstein de Ensino, continuarão a cumprir
seus compromissos para pagamento do empréstimo que está sendo realizado
(financiando os aportes de capital necessários).
Dada a natureza distinta de cada curso, a viabilidade financeira de

cada um pode ocorrer em momentos distintos.

CD/
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Em seguida discutem-se os conceitos embutidos em cada itenKtoo
tabela a ser apresentada, lembrando-se que no tocante a receita operacional é
necessário, para sua compreensão, analisar-se a tabela relativa ao número de
alunos previstos em cada ano futuro.
• Receita Operacional: é obtida através da multiplicação do número
de alunos em cada série/ano respectivo pelo valor da mensalidade (admitindo-se
uma previsão de evasão da ordem de 12%).
• Receita Não-Operacional: refere-se à estimativas de pequenas
receitas que o curso irá obter pelo aluguel de salas e do auditório para terceiros,
vendas de equipamentos depreciados, etc,
• Aporte da Mantenedora: compreende à alocação pela
Mantenedora de recursos oriundos de seu resultado operacional relativo aos
cursos superiores de Engenharia Elétrica e Processamento de Dados(na verdade
trata-se de 1/14 do total, uma vez que, se todos os cursos ora solicitados forem
aprovados, o aporte deverá ser rateado entre todos).
• Doação da Organização Einstein de Ensino: a ASLEC e a OEE
são entidades que estão intimamente integradas, havendo entre ambas um
compromisso pela modernidade e qualidade do ensino. Nesse sentido, a OEE
aportará a ASLEC, a título de doação e sempre que necessário, recursos
oriundos do seu superávit financeiro àqueles cursos cujo resultado operacional e
não-operacional não sejam suficientes para manter o equilíbrio das contas. Esse
aporte cessará assim que a viabilidade do curso for obtida e, na qualidade de
doação, não necessitará retomar ao cedente.

No tocante às DESPESAS, a estrutura deste item compreende
Custeio, Capital e Despesas Assistenciais, com seus respectivos sub-títulos, os
quais são descritos a seguir:
• Despesas de Custeio:

Salário de Docentes: compreende recurso dispendido no pagamento
aos docentes fixos, contratados e convidados. Este item guarda
proporcionalidade com o número de turmas presentes ao curso em
cada ano. Adotou-se um valor médio para pagamento das diferentes
aulas.

Salário de Pessoal Técnico-Administrativo: são os salários pagos ao
pessoal dessa função.

__
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Encargos Sociais: compreende dispêndios com férias, 13° sal
contribuição previdenciária, FGTS e contribuição sindical.

Programa de Capacitação de Recursos Humanos: compreende
despesas para formação e aperfeiçoamento dos docentes e pessoal
técnico-administrativo, incluindo-se uma reserva para ajustes do
plano de carreira.

Material de Consumo: compreende dispêndios como material de
escritório, impressão, apostilas, cópias, produtos utilizados nos
laboratórios para experiências práticas, material higiênico e de
limpeza, etc.

Despesas de Capitai:

Construções e Ampliações: compreende o valor que cabe a este
curso para pagamento dos investimentos na construção dos prédios
que o abrigam.

Equipamentos. Móveis e Utensílios: as informações deste item
compreendem os investimentos dispendidos para aquisição de
equipamentos, móveis e utensílios necessários para salas de aula,
laboratórios, área administrativa, etc.

Material Bibliográfico: compreende livros, revistas, documentos,
publicações, etc., necessários aos cursos de graduação e para
aperfeiçoamento da docência.
Despesas Assístenciais:

Assistência ao Estudante: compreende dispêndios de auxílio
estrutural aos diretórios acadêmicos, bem como bolsas de estudo
com critérios específicos definidos pela Direção Geral para os
funcionários, seus filhos e estudantes. Complementa-se o programa
de assistência ao estudante, mas não incluso nas previsões do
processo de implantação do curso, com o CREDUC e com bolsas
de estudo da Prefeitura.

• Resultado Operacional: diferença entre o total de receitas e
despesas. Apresenta-se equilibrado nos primeiros anos em decorrência dos
aportes da Mantenedora e da OEE, uma vez que neste período inicial ocorrerão
elevados investimentos na implantação do novo Campus Universitário. Reflete

1
resultado operacional positivo a partir do momento em que o curso alcança a sua
viabilidade financeira.
s.
Mj

9

a
RÚSTICA

• Valor das Mensalidades
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A filosofia da Instituição é a de oferecer cursos de elevado nível

com mensalidades que não penalizem aos estudantes da região, em \
particular os de menor renda e que permitam um justo equilíbrio para a
administração das contas da Entidade.
Neste sentido, a ASLEC trabalhando com eficiência, eficácia e,
consequentemente, com produtividade, estima uma contribuição mensal
por aluno no valor de até R$ 345,00. Pesquisa realizada na região indica
que este valor não é somente compatível com a filosofia de custo mínimo
adotado, como também está abaixo dos valores praticados por instituições
de ensino atuando em campos correlatos. E,até mesmo,inferior aos valores
observados em muitas instituições de ensino de T" grau da região.
_r_

A seguir apresenta-se a estimativa de receitas e despesas para o
período de implantação do curso em apreço.

H/
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Planejamento Econômíco-Financeiro do Processo de Implantação do
Curso de optometria

1

nõ-sa.-.\

1

RECEITAS

Previsão Qüinqüenal - em R$ 1.000,00

Anos
Itens

^

JO

V
Ano

Receita Oneracional
Receita Não Oneracional
Anorte da Mantenedora
Doação da Orranizarãn F.instein de Fnsino

292

Tntaltn

455

Ano
555

Ano
o
o

27
583

4"

5"

Ano

Ano

792

1005

1

1

1

1

27
135

3"

1257
1
•

793

1006

1258

DESPESAS

Previsão Qüinqüenal - em R$ L00(

Anos
Itens

2»

r
Ano

Ano

3°

4"

5®

Ano

Ano

Ano

Hp Cnstpío

68
41
5
3
2
3
4

Pessoal Docente

Fncarcos Sociais
Pessoal Técnico e Administrativo
Encargos Sociais
Desnesas com Materiais
Conservação e Manutenção
Serviços Públicos
PIS

210
126
9
5
3
4
4
2

277

17

2

142
85
7
4
3
3
4

1

Denreciacão

1

14

345
207
16

8

10

4
5
5
2

5

28

37

44

166

5
5
2

2
129

268

2
393

4
522

643

9
14
23

17
27
44

26
40
66

35

46

50

65

85

111

129
167
5

129

192

245

135
5

158
116
7

104
7

104

2

2

2

3

Siib-Total

303

283

306

361

Total r.eral (21

455

271
583

742

913

1115

Outras Desnesas

Siib-Total

4

npsnpsfls Assistenciaís

ProíHTima Canacitacão Recursos Humanos

Assistência ao Estudante
Siib-Total
npsnpsas dp Canital

Construções e Amnliacões
Enuinamentos. Móveis e Utensílios
Material Bibliográfico

Outras Desnesas de Canital

9
3

RESULTADO OPERACIONAL

Previsão Qüinqüenal - em R$ 1.00(,00
-—-

Itens

Anos

"

—-—-—

RpsiiUadn Oneracional (1-21

V

2"

Ano

Ano

0

0

3®

4®

5®

Ano

Ano

Ano

51

93

143

F!s

• Utilização do Resultado Operacional

É importante ressaltar que a utilização do resultado operacíòn^ipartir do momento em que este total se toma positivo, será canalizado de forma
coerente com a filosofia adotada pela instituição e explicitada na apresentação
deste documento. Assim esses recursos serão carreados para aperfeiçoamento do
quadro docente (no Brasil e no exterior), ampliação do número de bolsas de
estudo para alunos carentes, aplicação em pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias, ampliação da integração assistencial com a comunidade, incremento
das atividades culturais e desportivas no âmbito universitário e aperfeiçoamento
da qualidade ambiental.

4.4.

Síntese dos Curriculum Vitae dos Dirigentes e Comprovação de

Idoneidade

4.4.1.

Síntese dos Curriculum Vitae dos Dirigentes

Os membros diretores das Faculdades Integradas Einstein de Limeira FIEL - possuem importante experiência de direção, coordenação e docência em
cursos superiores, tal como o atestam as sínteses dos seus curriculum vitae, a
seguir apresentadas.

• Prof Luiz Roberto Sobreira de Agostini
Coordenador Geral das Faculdades e Cursos

Formado em Engenharia Civil e Mestre em Engenharia de
Estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos - USP. Doutor em
Engenharia Civil, área de Concentração de Estruturas pela Escola Politécnica da
USP. Experiência no Ensino Superior de Graduação por mais de 25 anos e no
Ensino de Pós-Graduaçào por mais de 3 anos, sempre na área de Engenharia.
Foi Chefe de Departamento e Membro do Conselho Departamental da
Faculdade de Ciências Tecnológicas da PUCCAMP. Foi Chefe de
Departamento, Vice-Diretor, Diretor e Superintendente Administrativo da
Universidade de São Francisco, Campus de Itatiba. Coordenador de Graduação

e Membro da Comissão Central de Graduação da UNICAMP,junto à Faculdade
de Engenharia Civil.

Fl».

• Prof. Cristiano Roque Roland Portella
Coordenador de Ensino de Matérias Técnicas

Mestre em Informática, na área de concentração em gerenciamento
de sistemas de informação, pela PUCCAMP; Graduado em Análise de Sistemas
pela PUCCAMP; Especializado em administração de empresas pelo Instituto
Superior de Ciências Aplicadas de Limeira; Especializado em Engenharia da
Qualidade na Produção Industrial pela UNICAMP; Professor de gradução na
FAENGE; Professor de Graduação e Pós-Graduação em disciplinas de
informática na PUCCAMP; Gerente de Informática e Métodos em diversas
indústrias de médio porte, durante mais de 15 anos.

• Prof. Odemir Joris
Coordenador de Ensino de Matérias Básicas

Especialização em Administração Avançada com ênfase em
Produção, pelo Instituto Superior de Ciências Aplicadas de Limeira; Graduado
em Engenharia Industrial Mecânica, pela Universidade Metodista de Piracicaba;
Bacharel e Licenciatura em Matemática, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Santo André; possui extensão universitária em cursos sobre
Fundamentos dos Sistemas de Qualidade Industrial, pela Faculdade de
Engenharia de Campinas e Centro de Tecnologia; Professor de Matemática e
Estatística aos níveis de 2° e 3° graus; Supervisor e Gerente de controle de
qualidade em diversas indústrias metalúrgicas, por mais de 20 anos.

• Dr. Júlio César Pereira dos Santos
Coordenador Geral de Patrimônio

Biomédico formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Santo Amaro, 1981. Médico formado pela Faculdade de Medicina de
Taubaté, 1986. Residência médica no Hospital Mário GattiA^era Cruz em
Campinas-SP, concluído em dezembro/89. Título de Especialista pela Faculdade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Título de Especialista pela
Sociedade Latino Americana de Ortopedia e Traumatologia (SLAO). Título de

Especialista pela Associação Médica Brasileira. Professor da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Santo Amaro-SP.

Por outro lado, o Coordenador do Curso de optometria será o Pro
Dr. Arthur Dubeux Neto, cujo curriculum vitae é apresentado a seguir.
$ Flí
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Coordenador do curso de Optometria:

^0 oco^^

Prof. Dr, Ademir de Marco, Doutorado em ciências, área de
anatomia pelo Instituto, de^Ciências Biomédicas da USP; Mestrado em Biologia
e Patologia Buco-Dental na Faculdade de Odontologia de Piracicaba UNICAMP; Licenciada—em ■ Psicóloga pela Uniyersidnde Metodista de
Piracicaba e diversos cursos de extensão em neuro-psicologia, terapia
psicomotora, neurologia a terapêutica infantil; professor de anatomia humana,
psicomotricidade e psicologia desportiva por mais de 15 anos; Chefe de
Departamento de Fundamentos psico-sociais na educação física.

4.4.2.

Comprovante de Idoneidade dos Dirigentes

Apresenta-se a seguir o comprovante de idoneidade dos Dirigentes do
estabelecimento de ensino.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO
$ FIs.
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ATESTADO DE IDONEIDADE
.todOT
. 'mculados
- , j a ASLEC
Atesto para
os devidos
fins que os
nominados
- Associação
Limeirense
de professores
Educação eabaixo
Cultura,
cidadãos

3
^ e apresentam conduta
Limeirapessoal
(SP), são
pessoase reputação
de bom cartter,
de
us X
deveres,
exemplar
ilibada,Cumpridoras
nada havendo
de meu conhecimento que possa desabonar a conduta moral de cada um.

I

pr. Luiz Roberto Sobreira Agostini, RG ; 3.359.987, Casado, Engenheiro Civil

LtaeX Ip SJ? 4
,
.
Pereira
Casado,
residente e
domiciliado
a RuaLésar
Visconde
dodos
Rio Santos,
Branco,RO;
191 -8.677.718,
Centro, Limeira
-SP,Médico,
CEP 13.480-000.
A t
Portella, RG ; 4.848.349, Casado, Mestre em
H5 rXX
i^
residente
e domiciliado à Rua Almirante
Barroso, 155,
Cidade Jardim,
Limeira - SP. CEP
13 480-000.

^nruirZf
^-^46.448.
Casado,Limeira
Engenheiro
Mecânico,
residente «
domiciliado à Rua José Ragazzo.'284
- Vila Paulista,
- SP. CEP.
13.480-000.

t

Por ser verdade,firmo o presente.
Limeira, 27 de maio ded 996

DR- CARUJS ALBEftlD BELLO
D. D. Delegado do Nmnicipio de Limeim - SP
Delegacia de Polícia de Limeira
RG 3.394.674

f
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4.5.

Projeto de Regimento

Fia.
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O curso de optometria integra a Faculdade de Engenharia, cujo
Projeto de Regimento, com explicitação de seus objetivos; vínculos com a
mantenedora; atribuições dos órgãos que a integram; atividades acadêmicas;
regime escolar; disposições relativas ao corpo docente e discente, regime
disciplinar e outras matérias afins é apresentado a seguir.

FACULDADE DE ENGENHARIA EINSTEIN
FIs.
RUSRÍCA

Regimento Geral

^0

Título 1

Da Faculdade, dos seus Objetivos e do
Relacionamento com a Entidade Mantenedora

Capítulo I
Da Faculdade e dos seus Objetivos

Artigo 1® - A Faculdade de Engenharia Einstein, com sede à Rua Senador Vergueiro, n® 122/150,
Centro, cidade de Limeira, Estado de Sào Paulo, é um estabelecimento isolado e particular de
ensino superior, mantido pela Associação Limeirense de Educação e Cultura - ASLEC -, entidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, de natureza educacional, cultural e
social de prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, e
com seu Estatuto inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas no 1® Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos - Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, sob n® 1547, no Livro A-1, em 28

de julho de 1989, e no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda(CGC) sob n®
56.985.377/0001-00.

Parágrafo Único - A Faculdade de Engenharia Einstein, doravante denominada Faculdade, regese pelo presente Regimento, de acordo com a legislação do ensino superior.

Artigo 2° - A Faculdade, como Instituição da Educação Nacional tem por objetivo nas áreas dos
cursos que ministra:
I-

A formação de profissionais e especialistas de mVel superior;

n-

A realização de pesquisas e o estimulo de atividades criadoras;

III - A extensão de ensino e da pesquisa à comunidade mediante cursos e serviços
especiais;
IV - A contribuição para o fortalecimento da solidariedade humana através do cultivo
dos valores educacionais, culturais, morais e cívicos;

V

O oferecimento de oportunidade de atualização nos campos de conhecimento e
técnicas correspondentes aos cursos ministrados.

k
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Capítulo n
Da Entidade Mantenedora
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Artigo 3° - A Associação Limeirense de Educação e Cultura - ASLEC - é responsável,
perante as autoridades públicas e o público em geral, pela Faculdade, incumbindo-lhe tomar
as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da lei e deste
Regimento, liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus
órgãos deliberativos e executivos.

Parágrafo Único - A Faculdade é dependente da Entidade Mantenedora quanto a
manutenção de serviços e nas decisões de caráter econômico-financeiro.

Título II
Da Administração

CapítuloI

Dos Órgãos
Artigo 4" - A Administração da Faculdade é exercida pelos seguintes órgãos;
I-

Diretoria;

II - Conselho de Administração, Ensino, Pesquisa e Extensão;
III - Colegiado de Curso;
IV - Coordenadoria de Curso;
V - Departamento.

Parágrafo Único - Na execução de suas atividades, a Administração contará com órgãos de
apoio.

Capitulo n

Dos Órgãos Colegiados
SeçãoI
Das Disposições Gerais

Artigo 5° - Aos Órgãos Colegiados aplicam-se as seguintes normas:
1-

O colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros e
decide por maioria dos presentes;

II - o presidente do colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá o
voto de qualidade;

III - Nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie
matéria de seu interesse particular;

IV - As reuniões que não de realizem em datas pré-fixadas no calendário anual,
aprovado pelo colegiado, são convocadas com antecedência mínima de 48

horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos
assuntos;

V - Das reuniões são lavradas atas, lidas e assinadas por todos os presentes.
$ Rs

Seção n

Do Conselho de Administração, Ensino, Pesquisa e Extensão(CAEPE)

Artigo 6° - O CAEPE, órgão deliberativo em matéria didático-cientifica e disciplinar, é
constituído:

I-

Pelo Diretor Geral, que o preside;

n - Por 3 (três) professores representantes dos professores titulares;

ni - Por 1 (um)professor representante dos professores auxiliares;
IV - Pelos Coordenadores de Curso;

V - Por 1 (um)representante discente;
VI - Por 3 (três) representantes da Mantenedora;
VII - Por 1 (um)representante da comunidade.

Parágrafo 1" - Os representantes do corpo docente são eleitos por seus pares e com mandato
de 2(dois) anos, não permitida a recondução.

Parágrafo 2° - Os representantes do inciso V e VII tem mandato de 1 (um)ano.

Artigo 7® - O CAEPE reúne-se ordinariamente no início e no fim de cada ano letivo e

extraordinariamente quando convocado pelo Diretor Geral, iniciativa própria ou a
requerimento de 2/3 dos membros que o constituem.

Artigo 8® - Compete ao CAEPE:
I-

Aprovar emendas e revisões do Regimento da Faculdade;

II - Votar o plano anual de atividades da Faculdade;
ni - Aprovar o Calendário Escolar;

IV - Aprovar o planejamento e a execução dos cursos de especialização,
aperfeiçoamento e extensão;
V - Decidir, em grau de recurso, os casos apreciados pelo Colegiado e
Coordenadoria de Curso,
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VI - Aprovar, mediante proposta da Direção Geral, a concessão de títulos de
"Professor Emérito" e do professor "Honoris Causa";

VII - Regulamentar as solenidades de colação de grau e outras promovidas pela
Faculdade,

VIII - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe
sejam submetidos pelo Diretor,

IX - Opinar sobre a instalação de novos cursos superiores na Faculdade;
X ♦ Organizar, anualmente, a realização do concurso Vestibular;

XI - Aprovar a realização do curso de especialização, aperfeiçoamento e extensão,
bem como seus respectivos planos;
XII - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

Parágrafo Único - Das decisões do CAEPE cabe recurso ao Conselho Federal de Educação,
por estrita arguiçào de ilegalidade, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação da
decisão.

Seção m

Dos Coiegiados de Curso

RuaiioA
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Artigo 9° - O Colegiado de cada curso, órgão técnico, de coordenação e assessoramento, em
matéria didático-cientifica e administrativa dos cursos da Faculdade, é constituído:

I-

Pelo Diretor Geral, que o preside;

II - Pelo Coordenador do Curso;

III - Pelos Chefes de Departamento que ministram disciplinas do curso;
IV - Por 1 (um)representante do corpo docente;
V - Por 1 (um)representante do corpo discente;

VI - Por 1 (um)representante indicado pela Organização Einstein de Ensino
Parágrafo 1" - O representante do corpo docente é eleito por seus pares e com mandato de 2
(dois) anos, não sendo permitida a recondução.
Parágrafo 2° - O representante do corpo discente tem mandato por um ano.
Parágrafo 3® - O Diretor da ETE relaciona-se diretamente com os cursos da Faculdade para
garantir a integração vertical e horizontal do currículo, da grade horária, dos serviços de
extensão e atividades de pesquisa, para a plena consecução dos objetivos da Mantenedora,
com direito a voto.

Artigo 10® - O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e
extraordinariamente quando convocado pelo Diretor, por iniciativa própria ou a requerimento

de 2/3 dos membros que o constituem.

Artigo 11° - Compete ao Colegiado de Curso:
I-

Coordenar e supervisionar os planos e atividades do curso;

II -

Organizar anualmente o Calendário Escolar,

III -

Fis
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Propor modificações no currículo pleno de cada curso de graduação,
submetendo-os ao CAEPE;

IV -

Estabelecer as normas sobre aceitação de pedidos de transferências e
aproveitamento de estudos;

V-

Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares;

VI ■

Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades do curso, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe
sejam submetidos pelo Diretor Geral;

VII - Auxiliar na resolução de problemas apresentados pelo Coordenador de
Curso;

VIII - Elaborar os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão e executá-los
depois de aprovado pela direção da Faculdade;

IX -

Exercer as demais funções que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento

Capítulo n
Da Diretoria

Artigo 12° - A Diretoria, órgão executivo superior de coordenação e fiscalização das
atividades da Faculdade, é exercida pelo Diretor Geral, de livre escolha e designação pela
Mantenedora, com mandato de 4(quatro) anos.

Parágrafo Único - Em sua ausência ou impedimento, o Diretor Geral será substituído por 1
(um)Coordenador de Curso, designado pela Mantenedora,

Artigo 13° - São atribuições do Diretor Geral:

I

- Representar a Faculdade junto às pessoas ou instituições públicas ou
privadas;

II

- Convocar e presidir as reuniões do CAEPE e dos Colegiados de
Curso;

m

- Elaborar o plano anual de atividades da Faculdade,juntamente com os
Colegiados dos Cursos e submetê-los à aprovação da CAEPE;

IV

- Elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e encaminhá-lo

aos órgãos competentes do Ministério de Educação e Cultura;

V

- Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;

VI

- Convocar as eleições para escolha dos representantes do corpo
docente,

Vn - Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade;

Vm - Propor à Mantenedora a contratação do pessoal docente e técnico
administrativo,

IX

- Autorizar

as

publicações,

sempre

que

estas

envolvam

responsabilidades da Faculdade;

X

- Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais
normas pertinentes;

XI

- Resolver os casos omissos neste Regimento "ad referendum" do
CAEPE;

XII - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento

Artigo 14® - A Diretoria terá sua organização e funcionamento definidos em regulamento
próprio.

Parágrafo Único - O regulamento da Diretoria, que integra o Anexo i deste Regimento,
dispõe sobre a Secretaria Geral, a Biblioteca e os serviços administrativos e técnicos
necessários ao funcionamento da Faculdade.

Capítulo ni
Fis.

Da Coordenadoria de Curso
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Artigo 15® - A Coordenadoria de Curso, órgão administrativo de coordenação dos
ministrados pela Faculdade e de assessoramento ao CAEPE e ao Diretor Geral, é exercida
por Coordenadores de Curso, designados pelo Diretor Geral, com mandato de 2(dois) anos

Parágrafo Único - O coordenador é substituído por um professor titular do curso, durante
suas ausências e impedimentos, designado pelo Diretor Geral.

Artigo 16° - São atribuições do Coordenador de Curso:

I-

Representar o curso junto ás autoridades e órgãos da Faculdade;

II - Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a
assiduidade dos professores;

ni - Sugerir a contratação com dispensa, do pessoal docente, ouvido o Colegiado
do Curso, e do pessoal técnico-administrativo;

IV - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.

Artigo 17° - Compete ao Coordenador de Curso:

I-

Manifestar-se sobre pedidos de afastamento ou licença de seu pessoal docente,
submetendo-os à Direção Geral da Faculdade,

n - Propor à Direção a contratação de monitores;

ni - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento,

FJs,

Capítulo rV
Dos Departamentos
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Artigo 18" - O Departamento é a menor unidade da estrutura da Faculdade para todos os
efeitos de organização administrativa e didático-científica.
Parágrafo 1° - Os Departamentos, integrantes desta Faculdade, estão indicados no Anexo
rV, deste Regimento.

Parágrafo 2" - Os Departamentos são constituidos pelos professores das disciplinas que o
integram e 1 (um)representante discente.

Artigo 19° - O Departamento reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e

extraordinariamente quando convocado pelo Chefe, por iniciativa própria, pela solicitação do
Diretor Geral ou a requerimento de 2/3 dos seus membros.

Artigo 20° - Ao Departamento compete:

í-

Distribuir encargos de ensino, pesquisas e extensão entre seus professores,
respeitadas as especialidades, e coordenar-lhes as atividades;

II - Aprovar os programas e planos de ensino de suas disciplinas;
III - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.

Artigo 21° - O Departamento é dirigido por um Chefe, escolhido pelo Diretor Geral, com
mandato de 1 (um)ano.

Artigo 22° - São atribuições do Chefe de Departamento:

I-

Representar o Departamento junto às autoridades e órgãos da Faculdade;

II - Convocar e presidir reuniões do Departamento;

III - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.

•s.

Título III
Da Atividade Acadêmica
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Capítulo 1
Do Ensino

Seção I
Dos Cursos

Artigo 23® - A Faculdade ministra cursos de graduação, de especialização, de
aperfeiçoamento e de extensão.

Artigo 24" - Os cursos de graduação, abertos a portadores de certificados e diplomas de
conclusão dos estudos de 2° grau ou equivalente, que hajam obtido classificação em concurso
vestibular, destinam-se à formação profissional em nível superior.

Parágrafo Ünico - Os cursos de graduação, com indicação dos respectivos atos de sua
legalização, são os constantes do Anexo n que integra este Regimento.
Artigo 25" - Os cursos de especialização e aperfeiçoamento, aberto a portadores de diploma
de graduação ou equivalente, que satisfaçam os requisitos exigidos em cada caso, destinam-se
à formação de especialistas, mediante aprofundamento dos estudos superiores ou treinamento
em técnicas especializadas.

Artigo 26" - Os cursos de extensão, abertos aos portadores dos requisitos exigidos em cada
caso, destinam-se à divulgação cultural da comunidade.

Seção n
Da Estrutura dos Cursos

Artigo 27® - O currículo de cada curso abrange uma seqüência ordenada de disciplinas,
hierarquizadas por meio de períodos letivos, cuja integralização dará direito ao
correspondente diploma ou certificado.

Artigo 28" - O currículo pleno de cada habilitação, constituído de disciplinas semestrais, com
as suas respectivas cargas horárias e semestralização, encontra-se formalizado no Anexo ni
deste Regimento.

Artigo 29° - Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo de conhecimentos ou
técnicas correspondente a um programa de estudos e atividades, que se desenvolvem em
determinado número de horas/aula, distribuídas ao longo do ano letivo.

Parágrafo 1° - O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado
pelo respectivo professor titular aprovado pelo Departamento.
Parágrafo 2® - A duração da hora/aula não pode ser inferior a 50(cinqüenta) minutos.
Parágrafo 3® - E obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária
estabelecidos no plano de cada disciplina.
s
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Artigo 30® - A integralização curricular é feita pelo sistema semestral.
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Artigo 31® - A coordenação acadêmica de cada curso de graduação será feita pelo
Coordenador de Curso.

Artigo 32® - O planejamento e a coordenação das atividades didáticas, em cada curso serão

exercidas por um Coordenador de Curso, indicado pelo Diretor Geral,

Capítulo □
Da Pesquisa

Artigo 33® - A Faculdade incentivará a pesquisa através de concessão de auxílio para a
execução de projetos científicos, ouvida a Mantenedora.

Parágrafo Único - Os projetos de pesquisa são coordenados pelo Colegiado de Curso a que
esteja diretamente ligado a sua execução.

Capítulo 111
Das Atividades de Extensão

Artigo 34® - A Faculdade manterá atividades de extensão cultural para a difusão de
conhecimentos técnicos pertinentes ás áreas de seus cursos.

Parágrafo Único - As atividades de extensão são coordenadas pelos Departamentos que as
executam.

Título IV
Do Regime Escolar

CapítuloI
Do Ano Letivo

Artigo 35° - O ano letivo, independente do ano civil, abrange, no mínimo, 180 (cento e
oitenta) dias, distribuídos em 2(dois) períodos letivos regalares, cada um com, no mínimo, 90
(noventa) dias de atividades escolares efetivas, não computados os dias reservados a exames.

Parágrafo 1" - O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se completem
os dias letivos, bem como para o integral cumprimento do conteúdo e carga horária
estabelecidos nos programas das disciplinas nele ministradas.

Parágrafo 2° - Entre os períodos letivos regalares poderão ser executados programas de
ensino não curriculares e de pesquisa, objetivando a utilização dos recursos materiais e
humanos disponíveis.

Artigo 36° - As atividades da Faculdade são escalonadas semestralmente em Calendário

Escolar, do qual constarão pelo menos o início e encerramento dos períodos de matricula, dos
períodos letivos, do prazo de trancamento de matricula e do período de exames.
Capítulo 11
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Do Concurso Vestibular
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Artigo 37° - O Concurso Vestibular destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos
e a classificá-los, dentro do estrito limite de vagas oferecidas em cada semestre.
Parágrafo 1° - As vagas oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo Conselho Federal
de Educação e se encontram registradas no Anexo 11 que integra este Regimento.
Parágrafo 2° - As inscrições para o Concurso Vestibular serão abertas em edital, do qual
constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a
documentação exigida para inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e
desempate e demais informações úteis

Artigo 38° - O Concurso Vestibular, idêntico para grupos de cursos afins e unificado em sua
realização, abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do 2° grau,
sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas escritas, na forma
disciplinada pelo Conselho Departamental.
Artigo 39° - A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem
ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis
mínimos estabelecidos pelo Conselho Departamental.

Parágrafo 1° - A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual
se realiza o Concurso, tomando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de
requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro dos
prazos fixados.

Parágrafo 2° - Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá realizar-se novo
Concurso Vestibular ou nelas poderão ser recebidos alunos transferidos de outra instituição
ou portadores de diploma de graduação.

Capítulo m
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Da Matrícula
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Artigo 40° - A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculaçâo à Faculdade,
realiza-se na Secretaria, em prazos estabelecidos no Calendário Escolar, instruído o
requerimento com a seguinte documentação;
I-

Documento oficial de identidade;

II - Titulo de eleitor, se for maior de 18 (dezoito) anos;

III - Prova de que está em dia com suas obrigações militares, se for do sexo
masculino,

IV - Certificado de conclusão do curso de 2° grau ou equivalente;
V - Duas fotos 3x4 recentes;

VI - Comprovante de pagamento de taxa de matricula

Parágrafo Único - No caso de diplomado em curso de graduação, é exigida a apresentação
do diploma, devidamente registrado, em substituição ao documento previsto no item IV

Artigo 41° - A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no Calendário
Escolar.

Parágrafo 1° - Ressalvado o disposto no Artigo 40°, a não renovação da matrícula implica
abandono do curso e desvinculação do aluno da Faculdade.

Parágrafo 2° - O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de
pagamento da taxa de matrícula, bem como do comprovante de quitação de eventuais débitos
anteriores.

Artigo 42° - A matrícula é feita por semestre, observadas as condições do Artigo 40°.

Artigo 43° - É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos
temporariamente os estudos, manter ao aluno sua vinculaçâo à Faculdade.
Parágrafo 1° - O trancamento será concedido, se requerido até o prazo estabelecido no
Calendário Escolar e se não houver débito para com a Tesouraria.

Parágrafo 2° - A concessão de 2 (dois) trancamentos consecutivos deverá ser justificada e
dependerá de manifestação do Diretor Geral, que poderá ou não concedê-lo.
Artigo 44° - Será cancelada a matrícula do aluno nos seguintes casos:
I-

A requerimento do interessado;

II - Por aplicação de pena disciplinar, nos termos deste Regimento;
ni - Por se encontrar com débito acumulado de três parcelas do pagamento
correspondente ao ano letivo em curso.

Capitulo IV
Da Transferencia e do Aproveitamento de Estudos
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Artigo 45" - E concedida matricula a aluno transferido de curso superior de instituição
congênere, nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das vagas existentes e requerida
nos prazos para tanto fixados, para prosseguimento dos estudos do mesmo curso.

Artigo 46" - As matérias componentes do currículo mínimo de qualquer curso superior,
estudados com aproveitamento em instituição autorizada, serão automaticamente
reconhecidas, atribuindo-se-lhes créditos, notas, conceitos e carga horária obtidos no
estabelecimento de procedência.

Parágrafo 1" - O reconhecimento a que se refere este artigo implica a dispensa de qualquer
adaptação e de suplementação de carga horária.

Parágrafo 2" - A verificação para o efeito do disposto no Parágrafo 1" esgotar-se-á com a
constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas
correspondentes a cada matéria

Artigo 47" - Observado o disposto no artigo anterior, será exigido do aluno transferido, para
integralizaçào currículo pleno, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga
horária total.

Parágrafo Único - O cumprimento da carga horária adicional em termos globais será exigido
para efeito de integralizaçào curricular, em função do total das horas obrigatórias à expedição
do seu diploma.

Artigo 48" - Nas matérias não cursadas integralmente serão exigidas adaptações.
Parágrafo Único - Entende-se por adaptação o conjunto das atividades prescritas por esta
Faculdade, com o objetivo de situar ou classificar, em relação aos seus planos e padrões de
estudo.

Artigo 49" - Na elaboração dos planos de adaptação serão observados os seguintes princípios
gerais;

I-

Aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de
programas, cargas horárias e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se
à consideração mais ampla da integração dos conhecimentos e habilitações
inerentes ao curso, no contexto da formação cultural e profissional do aluno,

II - A adaptação deverá processar-se mediante o cumprimento do plano especial de
estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de
aprendizagem do aluno,

ni - A adaptação refere-se a estudos feitos em nível de graduação, dela excluindose o Concurso Vestibular e quaisquer outras atividades desenvolvidas pelo
aluno, para ingresso no curso;

IV - Quando forem prescritos no processo de adaptação, estudos complementares,
poderão os mesmos realizar-se no regime de matrícula especial por disciplinas,
V - Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes
assegure a transferência em qualquer época e independentemente de existência
de vaga, salvo quanto às matérias do currículo mínimo, cursados com
aproveitamento, na forma do Parágrafo 2° do Artigo 43°;
VI - Quando a transferência se processar durante o período letivo, serão
aproveitados conceitos, notas, créditos e freqüência obtidos pelo aluno na
instituição de origem, até a data em que dela se tenha desligado.

Capítulo V

Da Avaliação do Desempenho Escolar

Artigo 50° - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a
freqüência e o aproveitamento.

Artigo 51° - A freqüência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.

Parágrafo 1° - Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado
na disciplina o aluno que não obtenha freqüência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) das aulas e demais atividades programadas.
Parágrafo 2° - A verificação e registro da freqüência é de responsabilidade do professor, e
seu controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Secretaria.

Artigo 52° - O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento continuo do
aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, exercícios, projetos, relatórios e demais
atividades programadas em cada disciplina.
Parágrafo 1° - A avaliação do desempenho do aluno em cada uma destas atividades é feita
atribuindo-se uma nota expressa em grau numérico de O (zero) a 10 (dez), com aproximação
em décimos.

Parágrafo 2° - O aluno em débito com suas mensalidades ficará impedido de efetuar provas e
exames.

Artigo 53° - A média de aproveitamento em cada disciplina é obtida mediante as notas, de
trabalhos, exercícios, projetos, relatórios e demais atividades programadas conforme critério
de avaliação previsto pela coordenação do curso
Parágrafo 1" - A avaliação do desempenho do aluno em cada uma destas atividades é feita
atribuindo-se uma nota expressa em grau numérico de O (zero) a 10 (dez), com aproximação
em décimos.

Parágrafo 2° - Ao aluno que deixar de comparecer às verificações do aproveitamento na data
fixada, pode ser concedida segunda oportunidade, requerida no prazo de 3 (três) dias.
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Parágrafo 3" - Poderá ser concedida revisão da nota atribuída aos exames, quando requerida
no prazo de 2 (dois) dias da divulgação.

Artigo 54" - Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) às aulas e demais atividades, é considerado aprovado na disciplina:
I-

Independente do exame, o aluno que obtiver média de aproveitamento não
inferior a 5,0 (cinco inteiros), caso em que a média final será igual à média do
aproveitamento;

II - Mediante exame, o aluno que, tendo obtido média de aproveitamento inferior à
5,0 (cinco inteiros) e superior ou igual a 3,0 (três inteiros), obtiver média final
igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros).

Parágrafo Único - A média final é a média aritmética entre a média de aproveitamento e a
nota do exame

Artigo 55° - O aluno será submetido a exame de recuperação na disciplina se a média
aritmética entre a média de aproveitamento e a nota do exame for inferior a 5,0 (cinco
inteiros), observada a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) ás aulas e demais
atividades programadas.
Parágrafo 1° - A média final do aluno submetido a exame de recuperação será calculada nos

termos do Parágrafo Único do Artigo 54°, substituindo-se a nota do exame pela nota do
exame de recuperação.

Parágrafo 2" - O aluno será considerado aprovado na disciplina se a média final apurada nos
termos do parágrafo anterior for igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros).
Artigo 56° - O aluno será considerado reprovado na disciplina se:
I-

A média de aproveitamento for inferior a 3,0 (três inteiros);

II - A freqüência for inferior a 75% (setenta e cinco por cento);
III - A média final apurada nos termos do Parágrafo 1° do Artigo 55° for inferior a
5,0 (cinco inteiros).

Artigo 57° - É promovido para o semestre seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas,
ou reprovado, no máximo, em duas disciplinas.

Parágrafo 1° - Deverão ser cursadas em regime de dependência as disciplinas de séries
anteriores àquela em que o aluno está matriculado e nas quais não obteve aprovação.
Parágrafo 2° - O aluno não poderá cursar as disciplinas da série em que está matriculado e
cujos horários de aula forem incompatíveis com o(s) da(s) disciplina(s) em regime de
dependência

Parágrafo 3° • Entende-se por incompatibilidade a superposição, ainda que parcial, dos
horários de aula das disciplinas de séries não consecutivas.
Parágrafo 4° - As disciplinas não cursadas em virtude da aplicação deste artigo, somente
serão cursadas quando cessar a incompatibilidade.
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Parágrafo 5° - O aluno que estiver repetindo um semestre pode requerer aproveitamento de
estudos das disciplinas em que foi aprovado, e conforme normas fixadas pelo Colegiado do
Curso, cursar concomitantemente outras disciplinas do semestre subsequente, havendo vaga e
compatibilidade de horário.

Parágrafo 6" - Podem ser ministradas aulas de dependência em horário especial, consoante
normas aprovadas pelo Colegiado do Curso.
<</

Capítulo VI
Dos Estágios
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^orocoArtigo 58" - Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional,
exercidas em situações reais de trabalho, com ou sem vínculo empregaticio.

Parágrafo Único - Para cada aluno é obrigatória a integralizaçâo da carga horária total do
estágio prevista no currículo do curso, nela se podendo incluir as horas destinadas ao
planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades,

Artigo 59" - Os estágios são coordenados pelo Coordenador de Curso e supervisionados por
docentes por este designados, quando for o caso.

Parágrafo Único - Observadas as normas gerais deste Regimento, os estágios obedecerão a
regulamentos próprios, um para cada habilitação, elaborados pelo Coordenador do Curso e
aprovados pelo Colegiado dos Cursos.

Título V
Do Corpo Docente

Artigo 60" - O corpo docente da Faculdade poderá se enquadrar entre as seguintes classes de
carreira de magistério:
I-

Professores Titulares,

ÍT -

Professores Auxiliares.

Parágrafo Único - A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode
dispor de professores-visitantes e de professores-colaboradores.

Artigo 61° - Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis
trabalhistas, observados os critérios e normas deste Regimento, salvo situações especiais à
critério da Mantenedora.

RumzA

Artigo 62° - A admissão de professor é feita mediante indicação dos Coordenadores de

ao Diretor Geral da Faculdade, que submeterá á apreciação da Mantenedora, observados ^
seguintes critérios;
I-

Além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos
acadêmicos, científicos e profissionais, relacionados com matéria a ser por ele
lecionada,

n - Constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação
correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade,
matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada;
III - Para admissão de professor-auxiliar exige-se, como titulação acadêmica,
certificação de curso de especialização ou aperfeiçoamento, obtidos nas
condições para este fim, definidos pelo Conselho Federal de Educação, ou de
aprovação em equivalente conjunto de disciplinas de mestrado;

IV - Para admissão de professor-titular ou promoção a este nível exíge-se
alternativamente:

a) título de mestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado ou

equivalente estrangeiro, ou título de livre docente, obtido na forma de lei;
b) titulação mínima prevista, acrescida de trabalhos publicados de real valor
ou de exercício efetivo, de, no mínimo, dois anos, de magistério superior
ou de atividades técnico-profissionais.

Parágrafo Único - Atendido o disposto neste artigo, a admissão como professor-titular, bem
como a promoção a este classe, dependerá de vagas na carreira.

Artigo 63° - São atribuições do professor:

I-

Elaborar o plano de ensino de sua disciplina submetendo-o a aprovação do
Departamento;

n - Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-Ihe
integralmente o programa e carga horária;

TTT - Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os
resultados apresentados pelos alunos;

rv - Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar,
nos prazos fixados;

V - Observar o regime escolar disciplinar da Faculdade;
VI - Elaborar e executar projetos de pesquisa;

VII - Votar e ser votado para representante de sua classe nos Órgãos Colegiados da
Faculdade;

VIII - Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e
de comissões para as quais for designado,
IX - Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;
X - Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste
Regimento.
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Artigo 64° - Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos
especiais.

Parágrafo 1° - Aluno regular é o aluno matriculado em curso de graduação.

Parágrafo 2° - Aluno especial é o aluno inscrito em curso de aperfeiçoamento, de
especialização ou de extensão, ou em disciplinas isoladas de qualquer dos cursos oferecidos
regularmente

Artigo 65° - São direitos e deveres dos membros do corpo discente;

I-

Freqüentar as aulas e demais atividades curriculares aplicando a máxima
diligência no seu aproveitamento;

II - Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade;
III - Votar e ser votado, na forma deste Regimento, nas eleições dos órgãos de
representação estudantil;

IV - Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos,

V - Observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se, dentro e fora da
Faculdade, de acordo com princípios éticos condizentes;
VI - Zelar pelo patrimônio da Faculdade.

Artigo 66° - O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico,
regido por regimento próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação
vigente.

Parágrafo 1° - A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade
acadêmica, no aprimoramento da instituição, vedadas atividades de natureza políticapartidária.

Parágrafo 2° - Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com
direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da Faculdade, vedada acumulação.

Parágrafo 3° - Aplicam-se aos representantes estudantes nos órgãos colegiados as seguintes
disposições:

a) São elegíveis os alunos regulares, matriculados em, pelo menos, 3 (três)
disciplinas, importando a perda dessas condições em perda do mandato;
b) Os mandatos têm duração de 1 (um)ano;

c) O exercício da representação não exime do cumprimento de suas obrigações
escolares.
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Artigo 67 - A Faculdade pode instituir monitores, nestes admitindo alunos regulares,
os estudantes que tenham demonstrado rendimento satisfatório na disciplina ou área
Monitoria, bem como aptidão para as atividades auxiliares de ensino e pesquisa.
Parágrafo 1 - A Monitoria não implica vinculo empregatício e será exercida sob orientação
de um professor, vedada a utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas
correspondentes a carga horária regular de disciplinas curriculares.

Parágrafo 2 - O exercício da Monitoria é considerado título para ingresso no magistério da
Faculdade.

Artigo 68" - A Faculdade pode instituir prêmios como estimulo à produção intelectual de
seus alunos, na forma regulada pelo CAEPE,ouvida a entidade Mantenedora.

Capitulo 111
Do Corpo Técnico-Adminístrativo

Artigo 69" - O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não
docentes, tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da Faculdade.

Parágrafo Único - A Faculdade zelará pela manutenção de padrões de recrutamento e
condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição educacional, bem como
oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários.

Título VI
Do Regime Disciplinar

Capitulo I
Do Regime Disciplinar Geral

Artigo 70" - O ato de matricula e de investidura em cargo ou função docente e técnicoadministrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem a
Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, neste

Regimento e, complementarmente, baixadas pelos órgãos competentes e ás autoridades que
emanam.

Artigo 71° - Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo 1° - Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da
infração, à vista dos seguintes elementos;
a) Primariedade do infrator,

b) Dolo ou culpa.

0/

c) Valor do bem moral, cultural ou material atingido;

A/

d) Grau da autoridade ofendida.

Parágrafo 2" - Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa.

Parágrafo 3" - A aplicação ao aluno ou a docente de penalidade que implique afastamento,
temporário ou definitivo, das atividades acadêmicas, será precedida de inquérito
administrativo, mandado instaurar pelo Diretor Geral.

Parágrafo 4" - Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, além de sanção
disciplinar aplicável, o infrator estará obrigado ao ressarcimento.
Capítulo 11

Do Regimento Disciplinar do Corpo Docente
Artigo 72° - Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades
disciplinares:

I-

Advertência oral e sigilosa, por;
a) Inobservância às normas estabelecidas pela Faculdade;
b) Faltas reiteradas às aulas e atividades de sua disciplina.

n - Repreensão, por escrito, por reincidência nas faltas previstas no item I;
m - Demissão, por:

a) Reincidência, após a repreensão por escrito, nas faltas, previstas nas
alíneas "a" e "b" do item I;

b) Não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de
disciplina a seu cargo.

Parágrafo 1° - São competentes para aplicação das penalidades:
a) De advertência, o Chefe do Departamento;
b) De repreensão, o Diretor Geral;

o) De demissão, a Mantenedora, por proposta do Diretor Geral assegurado
antes de seu encaminhamento, o disposto no Parágrafo 2° deste artigo.

Parágrafo 2° - Da aplicação das penas de repreensão, bem como da proposta de demissão,
cabe recurso, com efeito suspensivo, ao CAEPE.

Capítulo III

Regime Disciplinar do Corpo Discente

Artigo 73° - Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
I-

Advertência verbal, por inobservância às normas estabelecidas pela Faculdade;

II - Repreensão, por escrito, por:

s

a) Reincidência nas faltas previstas no item I;
b) Fraude na execução de provas ou trabalhos escolares.
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III - Suspensão, por:

a) Reincidência nas faltas previstas no item 11;

b) Incidência nas faltas previstas no item II, quando estas forem de natureza
grave;

c) Desrespeito à Direção, professores ou íiincionários da Faculdade.
IV - Desligamento, por:
a) Reincidência nas faltas previstas no item in,
b) Casos disciplinares graves, à critério da Direção da Faculdade.

Parágrafo 1" - São competentes para a aplicação das penalidades:
a) De advertência, os Coordenadores de Curso e o Diretor Geral;
b) De repreensão, suspensão e desligamento, o Diretor Geral.

Parágrafo 2" - Da aplicação da penalidade de suspensão ou desligamento, cabe recurso junto
ao Colegiado do Curso.

Artigo 74° - O registro da penalidade aplicada será feito em documento próprio, não
constando do histórico escolar do aluno.

Parágrafo Único - O diploma será assinado pelo Diretor Geral, pelo Secretário Geral e pelo
Diplomado.

Artigo 75° - Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Diretor Geral em sessão pública e
solene, na qual os graduados prestarão o compromisso de praxe de Colação de Grau.

Parágrafo Único - Ao concluinte que requerer, o grau poderá ser conferido em ato simples,
na presença do Secretário Geral e com a respectiva assinatura no livro próprio.
Artigo 76° - Ao concluinte de curso de especialização, aperfeiçoamento e extensão, será
expedido o respectivo certificado, assinado pelo Diretor Geral e/ou Chefe do Departamento,
sob cuja responsabilidade tenha sido ministrado o curso.

Artigo 77° - A Faculdade conferirá as seguintes dignidades acadêmicas:
I-

Professor Emérito;

II -

Professor "Honoris Causa".

Parágrafo 1° - As dignidades acadêmicas são concedidas por proposição justificada do
Diretor Geral ou do Colegiado do Curso, aprovado pelo CAEPE.
Parágrafo 2° - A outorga da dignidade acadêmica é feita em sessão solene do CAEPE.

\
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Título VIII
Disposições Gerais

Artigo 78° - Salvo disposição em contrário deste Regimento, o prazo para a interposiçào de
recursos é de 3 (três) dias, contado da data da publicação do ato recorrido ou de sua
comunicação ao interessado.

Artigo 79° - As taxas e anuidades escolares serão fixadas pela Mantenedora, atendidos os
índices estabelecidos pela legislação vigente.

Parágrafo Único - No valor da anuidade estão incluídos todos os atos obrigatórios inerentes
ao trabalho escolar e seu pagamento será parcelado em prestações sucessivas, sem acréscimo
de juros, segundo plano aprovado pela Mantenedora.

Artigo 80° - Esta Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Federal
de Educação, a partir do ano letivo subsequente.

\
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Regulamento da Diretoria

Capítulo I

Dos Órgãos de Apoio
Artigo 1° - A Diretoria conta, no exercício de suas funções, com a colaboração dos seguintes
órgãos de apoio;
1 - Secretaria Geral;
n-

Biblioteca

Seção I
Da Secretaria

Artigo 2" - À Secretaria, órgão de apoio da Diretoria, compete:
I - Inscrever os candidatos,
II - Proceder a matricula dos alunos;

III - Expedir declarações de currículos escolares e elaborar os históricos para
registro de diplomas;
rv - Expedir diplomas e certificados;
V - Expedir títulos honoríficos;

VI - Organizar e manter atualizados arquivos e fichários da Secretaria;
VII - Manter o controle de freqüência dos corpos discentes e docentes;
VIU - Divulgar as diversas atividades do setor escolar;
IX - Executar outros trabalhos de natureza que lhes sejam atribuídos pelo Diretor
Geral.

Artigo y - Ao Secretário compete:

I-

Dirigir a Secretaria, observadas as normas regimentais;

II - Comparecer às sessões do CAEPE e Colegiados dos Cursos e lavrar as
respectivas atas;
m - Zelar pela disciplina,

IV - Cumprir e fazer cumprir as determinações do Diretor Geral;
V - Abrir e encerrar os termos referentes a todos os atos escolares, submetendo-os,

quando necessário, à assinatura do Diretor Geral.

VI - Expedir, receber e arquivar toda a correspondência oficial;
VII - Organizar a escala de férias de todo o pessoal a ele subordinado;
VIII - Fiscalizar a entrada e a saída de documentos através de protocolo;

IX -

Apresentar anualmente ao Diretor Geral o relatório dos trabalhos da

Secretaria e dos demms órgãos administrativos;
X - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor Geral,

Artigo 4° - O Secretário, bem como o pessoal auxiliar da Secretaria, serão contratados pela
Mantenedora, por indicação do Diretor Geral.

V

o
F)s

Seção n
RUSRI

Da Biblioteca

Artigo 5° - A Biblioteca, chefiada por Bibliotecário habilitado na forma da legislação vigente,
mantém, além do acervo bibliográfico, os serviços de documentação e informação.
Artigo 6° - Ao Bibliotecário compete:

I-

Auxiliar a pesquisa e a consulta bibliográfica por parte dos corpos docente e
discente;

II - Zelar pela conservação de todo o material existente;

III - Providenciar a aquisição de livros e a assinatura de revistas especializadas, uma
vez selecionados pelos Departamento,
IV - Organizar fichários;

V - Organizar mensalmente o mapa estatístico do movimento de consulta;
VI - Inventariar o material existente;

VII - Classificar o acervo e superintender o seu uso por professores e alunos;
VIU - Apresentar anualmente ao Diretor Geral, relatório das atividades da
Biblioteca.

Artigo 7" - O Bibliotecário, bem como o pessoal administrativo da Biblioteca, será
contratado pela Mantenedora, por indicação do Diretor Geral.

Seção ni
Disposições Gerais

Artigo 8® - O presente Regulamento da Diretoria, previsto no Artigo 14® e Parágrafo Ünico
do Regimento da Faculdade, fica a ele incorporado.
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Cursos de Graduação

Os cursos de graduação integrantes desta Faculdade, estão a seguir
indicados.

N° de Vagas

Nome do Curso

Optometria

80

Mecatrônica

80

Autotrônica

80

Engenharia Industrial Mecânica

80

Engenharia Civil

80

Bioengenharia

80

Engenharia de Controle de Qualidade

80

Ato de Legalização

Anexo III

Organização Curricular

Os currículos plenos dos cursos integrantes desta Faculdade, são
apresentados no Capítulo V deste Projeto, item 2, denominado "Curriculum
Pleno Proposto".

Anexo IV

Departamentos que Integram esta Faculdade

• Departamento de Matérias Básicas
• Departamento de Matérias Técnicas
• Departamento de Matérias Complementares

$ FIs,
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Cursos Já Autorizados

A Associação Limeirense de Educação e Cultura (ASLEC) já é
mantenedora dos Cursos de Engenharia Elétrica (ênfase em Eletrônica) e de
Processamento de Dados, aprovados por Decretos do Senhor Presidente da
República, em 29.12.94, com duração de 6 e 3 anos, respectivamente. Os dois
cursos estão sendo providos através da estrutura da Faculdade de Engenharia
Einstein(FAENGE).
Em 1995 e 1996 foram realizados Vestibulares Unificados para
preenchimento das 80(oitenta) vagas/ano de cada modalidade. As informações a
seguir apresentam os resultados observados nos exames vestibulares realizados,
bem como as matrículas efetuadas.
Dados sobre os Vestibulares da FAENGE
realizados em 1995 e 1996
Ano

N" Candidatos

N** Matrículas

1995

480

156

1996

640

150

Fonte: ASLEC

A estrutura administrativa e organizacionalmente da FAENGE é
composta de uma Diretoria, um Conselho Departamental e dois Departamentos Engenharia e Processamento de Dados. A Diretoria da FAENGE é o órgão
máximo de natureza executiva da Faculdade, que superintende, coordena e
fiscaliza todas as atividades relativas ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa
e da extensão, no âmbito da unidade. O Conselho Departamental, como órgão
colegiado de coordenação didático-pedagógico, tem natureza deliberativa,
normativa e consultiva da Unidade, sendo integrado pelo Diretor da Faculdade,
pelos Chefes de Departamento e pela representação discente. Os Departamentos
são as unidades de organização administrativa e didático-científica, onde se
integram disciplinas afins e se congregam os professores que as ministram, além
da representação discente. Cada Departamento é dirigido por um Chefe, cora
autoridade administrativa para coordená-lo, designado pelo Diretor para um
período de 2 anos.
O Regimento Geral aprovado para a Faculdade de Engenharia
Einstein, em vigor, é apresentado a seguir.
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FACULDADE DE ENGENHARIA EINSTEIN
Kmi

W ocO

Regimento Geral

Título I
Da Faculdade, dos seus Objetivos e do Relacionamento com a Entidade Mantenedora

Capítulo I

Da Faculdade e dos seus Objetivos

Artigo 1® - A Faculdade de Engenharia Einstein, com sede à Rua Senador Vergueiro, n®
122/150, Centro, cidade de Limeira, Estado de São Paulo, é um estabelecimento isol^o e

particular de ensino superior, mantida pela Associação Limeirense de Educação e Cultura ASLEC entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, de natureza
educacional, cultural e social, de prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo, e com seu Estatuto inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas no I®
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos - Comarca de Limeira, Estado de São Paulo, sob n®
1547, no Livro A-1, em 28 de julho de 1989, e no Cadastro Geral de Contribuições do
Ministério da Fazenda(CGC)sob n° 56.985.377/0001-00.

Parágrafo Único - A Faculdade de Engenharia Einstein, doravante denominada Faculdade,
rege-se pelo presente Regimento, de acordo com a legislação do ensino superior.

Artígo 2® - A Faculdade, como Instituição da Educação Nacional, tem por objetivo nas áreas
dos cursos que ministra:

I
II
ni

- A formação de profissionais e especialistas de nível superior;
- A realização de pesquisas e o estímulo de atividades criadoras;
- A extensão de ensino e da pesquisa à comunidade mediante cursos e

IV

serviços especiais;
- A contribuição para o fortalecimento da solidariedade humana através

do cultivo dos valores educacionais, culturais, morais e cívicos;

V

- O oferecimento de oportunidade de atualização nos campos de
conhecimento e técnicas correspondentes aos cursos ministrados.
Capítulo II
Da Entidade Mantenedora

Artigo 3® - A Associação Limeirense de Educação e Cultura - ASLEC - é responsável, perante
as autoridades públicas e o público em geral, pela Faculdade, incumbindo-lhe tomar as medidas

necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da lei e deste Regimento,

liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos
dehT?erativos e executivos.

Parágrafo Único - A Faculdade é dependente da Entidade Mantenedora quanto a manutenção
de serviços e nas decisões de caráter econômico-financeiro.

FÍS,

Título II
Da Administração
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Capítulo 1

Dos Órfãos
Artigo 4® - A Administração da Faculdade é exercida pelos seguintes órgãos:
I

- Diretoria;

n

- Conselho de Administração, Ensino, Pesquisa e Extensão;

in
IV
V

- Colegiado de Curso;
- Coordenadoria de Curso;
- Departamento.

Parágrafo Único - Na execução de suas atividades, a Administração contará com órgãos de
apoio.

Capítulo II

Dos Órgãos Colegiados
Seção I
Das Disposições Gerais

Artigo 5® - Aos Órgãos Colegiados aplicam-se as seguintes normas:
O colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus
membros e decide por maioria dos presentes;
U

O presidente do colegiado participa da votação e, no caso de empate,
terá o voto de qualidade;

m

Nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se

IV

aprecie matéria de seu interesse particular;
As reuniões que não de realizem em datas pré-fixadas no calendário
anual, aprovado pelo colegiado, são convocadas com antecedência

mínima de 48 horas, salvo em caso de urgência, constando da
convocação a pauta dos assuntos;
V

Das reuniões são lavradas atas, lidas e assinadas por todos os
presentes.

Seção II

Do Conselho de Administração, Ensino,Pesquisa e Extensão(CAEPE)
Artigo 6® - O CAEPE, órgão deliberativo em matéria didático-científica e disciplinar, é
constituído:
I
n
m

Pelo Diretor Geral, que o preside;
Por 3(três) professores representantes dos professores titulares;
Por 1 (um)professor representante dos professores auxiliares;

V

Pelos Coordenadores de Curso;
Por l (um)representante discente;

VI

Por 3(três) representantes da Mantenedora;

vn

Por 1 (um)representante da comunidade.

IV

Parágrafo 1® - Os representantes do corpo docente são eleitos por seus pares e com manHatA
de 2(dois) anos, não permitida a recondução.

Parágrafo 2® - Os representantes do inciso V e VII tem mandato de 1 (um)ano.
Artigo T - O CAEPE reúne-se ordinariamente no início e no fim de cada ano letivo e

extraordinariamente quando convocado pelo Diretor Geral, iniciativa própria ou a
requerimento de 2/3 dos membros que a constituem.
s.

Artigo 8® - Compete ao CAEPE:

I
II
III

- Aprovar emendas e revisões do Regimento da Faculdade;
- Votar o plano anual de atividades da Faculdade;
- Aprovar o Calendário Escolar;

IV

- Aprovar o planejamento e a execução dos cursos de especializa
aperfeiçoamento e extensão;

V

- Decidir, em grau de recurso, os casos apreciados pelo Colegiado e

VI

Coordenadoria de Curso;
- Aprovar, mediante proposta da Direção Geral, a concessão de títulos
de "Professor Emérito" e do professor "Honoris Causa";

VII - Regulamentar as solenidades de colação de grau e outras pronxividas
pela Faculdade;

VIII - Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes
que lhe sejam submetidos pelo Diretor;
IX - Opinar sobre a instalação de novos cursos superiores tia Faculdade;
X
- Organizar, anualmente, a realização do concurso Vestibular;
XI - Aprovar a realização do curso de especialização, aperfeiçoamento e
extensão, bem como seus respectivos planos;
XII - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

Parágrafo Único - Das decisões do CAEPE cabe recurso ao Conselho Federal de Educação,
por estrita arguiçâo de ilegalidade, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação da
decisão.

Seção III
Dos Coleglados de Curso

Artigo 9" - O Colegiado de cada curso, órgão técnico, de coordenação e assessoramento, em
matéria didático-científica e administrativa dos cursos da Faculdade, é constituída:
1
- Pelo Diretor Geral, que o preside;
n

- Pelo Coordenador do Curso;

III

- Pelos Chefes de Departamento que ministram disciplinas do curso;

rv - Por 1 (um)representante do corpo docente;
V
- Por 1 (um)representante do corpo discente;
VI - Pelo Diretor do Colégio Einstein de 1° e 2° Grau.
Parágrafo 1® - O representante do corpo docente é eleito por seus pares e com mandato de 2
(dois) anos, não permitida a recondução.
Parágrafo 2® - O representante do corpo discente tem mandato por um ano.

Parágrafo 3® - O Diretor da ETE relaciona-se diretamente com os cursos da Faculdade para
garantir a integração vertical e horizontal do currículo, da grade horária, dos serviços de
extensão e atividades de pesquisa, para a plena consecução dos objetivos da Mantenedora,
com direito a voto.

Artigo 10° - O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e
extraordinariamente quando convocado pelo Diretor, por iniciativa própria ou a requeriment
de 2/3 dos membros que o constituem.
m.

Artigo 11° - Compete ao Colegiado de Curso:
I
- Coordenar e supervisionar os planos e atividades do curso;
n
- Organizar anualmente o Calendário Escolar;

in

- Propor modificações no currículo pleno de cada curso de graduação^

rv

- Estabelecer as normas sobre aceitação de pedidos de transferências e

submetendo-os ao CAEPE;

aproveitamento de estudos;
- Aprovar as normas de ftmcionamento dos estágios curriculares;
- Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades do curso, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que
lhe sejam submetidos pelo Diretor Geral;
VII - Auxiliar na resolução de problemas apresentados pelo Coordenador de

V
VI

Curso;

VIII - Elaborar os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão e executálos depois de aprovado pela direção da Faculdade;
IX - Exercer as demais funções que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

Capitulo II
Da Diretoria

Artigo 12° - A Diretoria é órgão executivo superior de coordenação e fiscalização das

atividades da Faculdade, é exercida pelo Diretor Geral, de livre escolha e designação pela
Mantenedora, com mandato de 4(quatro) anos.

Parágrafo Único - Em sua ausência e impedimento, o Diretor Geral será substituído por 1
(um)Coordenador de Curso, designado pela Mantenedora.
Artigo 13° - São atribuições do Diretor Geral:

I

- Representar a Faculdade junto às pessoas ou instituições públicas ou

II

- Convocar e presidir as reuniões do CAEPE e dos Colegiados de

m

- Elaborar o plano anual de atividades da Faculdade,juntamente com os
Colegiados dos Cursos e submetê-los à aprovação da CAEPE;

rv

- Elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e encaminhá-lo

V
VI

aos órgãos competentes do Ministério de Educação e Cultura;
- Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;
- Convocar as eleições para escolha dos representantes do corpo

privadas;
Curso;

docente;

Vn - Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade;
VIU - Propor à Mantenedora a contratação do pessoal docente e técnico
administrativo;

IX

- Autorizar

as

publicações,

sempre

que

estas

envolvam

responsabilidades da Faculdade;

X

- Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais

XI

- Resolver os casos omissos neste Regimento *'ad referendum" do

normas pertinentes;

CO/
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CAEPE;
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XII - Exercer as demais atribuições que Bie sejam previstas em lei e irest&*^J££2>
Regimento.

Artigo 14® - A Diretoria terá sua organização e funcionamento definidos em regulamento
próprio.

Parágrafo Único - O regulamento da Diretoria, que integra este Regimento, disporá sobre a
Secretaria Geral, Biblioteca e os serviços administrativos e técnicos necessários ao
funcionamento da Faculdade.

Capítulo III
Da Coordenadoria de Curso

Artigo 15® - A Coordenadoria de Curso, órgão administrativo de coordenação dos cursos
ministrados pela Faculdade e de assessoramento ao CAEPE e ao Diretor Geral, é exercida por
Coordenadores de Curso, designado pelo Diretor Geral, com mandato de 2 (dois) anos.

Parágrafo Único - O coordenador é substituído por um professor titular do curso, durante
suas ausências e impedimentos, designado pelo Diretor Geral.
Artigo 16® - São atribuições do Coordenador de Curso:

I
n
III

IV

- Representar o curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade;
- Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem
como a assiduidade dos professores;
- Sugerir a contratação com dispensa do pessoal docente, ouvindo o
Colegiado do Curso, e do pessoal técnico administrativo;
- Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

Artigo 17® - Compete ao Coordenador de Curso:

I

- Manifestar-se sobre pedidos de afastamento ou licença de seu pessoal
docente, submetendo-os à Direção Geral da Faculdade;

II

- Propor à Direção a contratação de monitores;

in

- Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

Capítulo IV
Dos Departamentos

Artigo 18® - O Departamento é a menor unidade da estrutura da Faculdade para todos os
efeitos de organização administrativa e didática-cientifica.

Parágrafo 1® - Os Departamentos, com as respectivas disciplinas, integram este Regimento.
Parágrafo 2® - Os Departamentos são constituídos pelos professores das disciplinas que o
integram e I (um) representante discente.

Artigo 19® - O Departamento reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e
extraordinariamente quando convocado pelo Chefe, por iniciativa própria, pela solicitação do
Diretor Geral ou a requerimento de 2/3 dos seus membros.

Artigo 20® - Ao Departamento compete:
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- Distribuir encargos de ensino, pesquisas e extensão entre
professores, respeitadas as especialidades, e coordenar-lhes as'
atividades;
- Aprovar os programas e planos de ensino de suas disciplinas;
- Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

Artigo 21® - O Departamento é dirigido por um Chefe, escolhido pelo Diretor Geral, com
mandato de 1 (um)ano.

Artigo 22® - São atribuições do Chefe de Departamento:
I
- Representar o Departamento junto às autoridades e órgãos da
Faculdade;
II
- Convocar e presidir reuniões do Departamento;
III - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento.

Título III
Da Atividade Acadêmica

Capítulo I
Do Ensino

Seção 1
Dos Cursos

Artigo 23® - A Faculdade ministra cursos de graduação, de especialização, de aperfeiçoamento
e de extensão.

Artigo 24® - Os cursos de graduação, abertos a portadores de certificados e diplomas de
conclusão dos estudos de 2° grau ou equivalente, que hajam obtido classificação em concurso
vestibular, destinam-se à formação profissional em mvel superior.

Parágrafo Único - Os cursos de graduação, com indicação dos respectivos atos de sua
legalização, integram este Regimento.

Artigo 25® - Os cursos de especialização e aperfeiçoamento, aberto a portadores de diploma
de graduação ou equivalente, que satisfaçam os requisitos exigidos em cada caso, destinam-se
à formação de especialistas, mediante aprofundamento dos estudos superiores ou treinamento
em técnicas especializadas.

Artigo 26® - Os cursos de extensão, abertos aos portadores dos requisitos exigidos em cada
caso, destinam-se à divulgação cultural da comunidade.

Seção II
Da Estrutura dos Cursos

-
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Artigo 27® - O currículo de cada curso abrange uma seqüência ordenada de disciplifii^^Q,
hierarquizadas por meio de períodos letivos, cuja integralização dará direito ao correspondente
diploma ou certificado.

Artigo 28® - O currículo pleno de cada habilitação, constituído de disciplinas semestrais, com
as suas respectivas cargas horárias e semestraiização, encontra-se formalizado neste
Regimento.

Artigo 29® - Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo de conhecimentos ou técnicas
correspondente a um programa de estudos e atividades, que se desenvolvem em determinado
número de horas/aula, distribuídas ao longo do ano letivo.

Parágrafo 1® - O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado
pelo respectivo professor titular aprovado pelo Departamento.
Parágrafo 2® - A duração da hora/aula não pode ser inferior a 50(cinqüenta) minutos.
Parágrafo 3® - E obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária
estabelecidos no plano de cada disciplina.
Artigo 30® - A integralização curricular é feita pelo sistema semestral.

Artigo 31® - A coordenação acadêmica de cada curso de graduação será feita pelo
Coordenador de Curso.

Artigo 32® - O planejamento e a coordenação das atividades didáticas, em cada curso serão

exercidas por um Coordenador de Curso, indicado pelo Diretor Geral.

Capítulo II
Da Pesquisa

Artigo 33® - A Faculdade incentivará a pesquisa através de concessão de auxílio para a
execução de projetos científicos, ouvida a Mantenedora.

Parágrafo Único - Os projetos de pesquisa são coordenados pelo Colegiado de Curso a que
esteja diretamente ligado a sua execução.

Capítulo III
Das Atividades de Extensão

Artigo 34® - A Faculdade manterá atividades de extensão cultural para a difusão de
conhecimentos e técnicos pertinentes às áreas de seus cursos.

Parágrafo Único - As atividades de extensão são coordenadas pelos Departamentos que as
executam.

Título IV
Do Regime Escolar

Capítulo I
Do Ano Letivo

Fis.
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Artigo 35° - O ano letivo, independente do ano civil, abrange, no mínimo, 180 (ceníí>^iOf
oitenta) dias, distribuídos em 2(dois) períodos letivos regalares, cada um com, no mínimo, 90
(noventa) dias de atividades escolares efetivas, não computados os dias reservados a exames.
Parágrafo 1° - O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se completem
os dias letivos, bem como para o integral cumprimento do conteúdo e carga horária
estabelecidos nos programas das disciplinas nele ministradas.
Parágrafo 2° - Entre os períodos letivos regulares poderão ser executados programas de
ensino não curriculares e de pesquisa, objetivando a utilização dos recursos materiais e
humanos disponíveis.
Artigo 36® - As atividades da Faculdade são escalonadas semestralmente em Calendário

Escolar, do qual constarão pelo menos o inicio e encerramento dos períodos de matrícula, dos
períodos letivos, do prazo de trancamento de matrícula e do período de exames.

Capítulo 11
Do Concurso Vestibular

Artigo 37° - O Concurso Vestibular destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos
e a classificá-los, dentro do estrito limite de vagas oferecidas em cada semestre.
Parágrafo 1° - As vagas oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo Conselho Federal
de Educação e se encontram registradas neste Regimento.
Parágrafo 2° - As inscrições para o Concurso Vestibular serão abertas em edital, do qual
constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a
documentação exigida para inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e
desempate e demais informações úteis.

Artigo 38® - O Concurso Vestibular, idêntico para grupos de cursos afins e unificado em sua
realização, abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do 2° grau, sem
ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas escritas, na forma
disciplinada pelo Conselho Departamental.
Artigo 39° - A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem
ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os mveis
mínimos estabelecidos pelo Conselho Departamental.
Parágrafo 1° - A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se
realiza o Concurso, tomando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de

requerê-la ou, em o fezendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro dos
prazos fixados.

Parágrafo 2° - Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá realizar-se novo
Concurso Vestibular ou nelas poderão ser recebidos alunos transferidos de outra instituição ou
portadores de diploma de graduação.

Capítulo III
Da Matrícula

Artigo 40° - A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculaçâo à Faculdade, realizase na Secretaria, em prazos estabelecidos no Calendário Escolar, instruído o requerimento com
a seguinte documentação:
I
- Documento oficial de identidade;

II

- Titulo de eleitor, se for maior de 18 (dezoito) anos;

III

- Prova que está em dia com suas obrigações militares, se for do sexo

IV

- Certificado de conclusão do curso de 2® grau ou equivalente;

V
VI

- Duas fotos 3x4 recentes;
- Comprovante de pagamento de taxa de matrícula.

masculino;

Parágrafo Único - No caso de diplomado em curso de graduação, é exigida a aprese

«o
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diploma, devidamente registrado, em substituição ao documento previsto no item IV.
Artígo 41® - A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no Calendário
Escolar.

Parágrafo 1° - Ressalvado o disposto no Artigo 40°, a não renovação da matrícula implica
abandono do curso e desvinculação do aluno da Faculdade.
Parágrafo 2° - O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de
pagamento de taxa de matrícula, bem como comprovante de quitação de eventuais débitos
anteriores.

Artigo 42° - A matrícula é feita por semestre, observadas as condições do Artigo 40°.

Artigo 43° - É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos
temporariamente os estudos, manter ao aluno sua vinculação à Faculdade.

Parágrafo !° - O trancamento será concedido, se requerido até o prazo estabelecido no
Calendário Escolar e se não houver débito para com a Tesouraria.
Parágrafo 2° - A concessão de 2 (dois) trancamentos consecutivos deverá ser justificada e
dependerá de manifestação do Diretor Geral, que poderá ou não concedê-lo.
Artigo 44° - Será cancelada a matrícula do aluno nos seguintes casos:
I

- A requerimento do interessado;

II
III

- Por aplicação de pena disciplinar, nos termos deste Regimento;
- Por se encontrar com débito acumulado de três parcelas do pagamento
correspondente ao ano letivo em curso.

Capítulo IV
Da Transferência e do Aproveitamento de Estudos

Artigo 45° - E concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de instituição
congênere, nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das vagas existentes e requerida
nos prazos para tanto fixados, para prosseguimento dos estudos do mesmo curso.

Artigo 46" - As matérias componentes do currículo mínimo de qualquer curso superior,
estudados com aproveitamento em instituição autorizada, serão automaticamente
reconhecidas, atribuindo-se-lhe créditos, notas, conceitos e carga horária obtidos no
estabelecimento de procedência.

Parágrafo 1° - O reconhecimento a que se refere este artigo implica a dispensa de qualquer
adaptação e da suplementação de carga horária.

Parágrafo 2® - A verificação para o efeito do disposto no Parágrafo 1° esgotar-se-á com a
constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas correspondentes
a cada matéria.

Artigo 47° - Observando o disposto no artigo anterior, será exigido do aluno transferido, para
integralização currículo pleno, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária
total.
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Parágrafo Único - O cumprimento da carga horária adicional em termos globais será exi|
para efeito de integralizaçào curricular, em função do total das horas obrigatórias à expediçà?
do seu diploma.

Artigo 48" - Nas matérias não cursadas integralmente serão exigidas adaptações.

Parágrafo Único - Entende-se por adaptação o conjunto das atividades prescritas por esta
Faculdade, com o objetivo de situar ou classificar, em relação aos seus planos e padrões de
estudo.

Artigo 49° - Na elaboração dos planos de adaptação serão observados os seguintes princípios
gerais:

I

- Aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de
programas, cargas horárias e ordenação das disciplinas, não devem
superpor-se à consideração mais ampla da integração dos

n

-

ni

-

IV

-

V

-

VI

-

conhecimentos e habitantes inerentes ao curso, no contexto da
formação cultural e profissional do aluno;
A adaptação deverá processar-se mediante o cumprimento do plano
especial de estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e
da capacidade de aprendizagem do aluno;
A adaptação refere-se a estudos feitos em mVel de graduação, dela
excluindo-se o Concurso Vestibular e quaisquer outras atividades
desenvolvidas pelo aluno, para ingresso no curso;
Quando forem prescritos no processo de adaptação, estudos
complementares, poderão os mesmos realizar-se no regime de
matricula especial por disciplinas;
Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial
que lhes assegure a transferência em qualquer época e
independentemente de existência de vaga, salvo quanto às matérias do
currículo mínimo, cursados com aproveitamento, na forma do
Parágrafo 2° do Artigo 43";
Quando a transferência se processar durante o período letivo, serão

aproveitados conceitos, notas, créditos e fi*equência obtidos pelo aluno
na instituição de origem, até a data em que dela se tenha desligado.

Capítulo V
Da Avaliação do Desempenho Escolar

Artigo 50" - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a
fi-equência e o aproveitamento.

Artigo 51" - A fi^quência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.

Parágrafo 1" - Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na
disciplina o aluno que não obtenha fi-equência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
das aulas e demais atividades programadas.

Parágrafo 2" - A verificação e registro da fi-equência é de responsabilidade do professor, e seu
controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Secretaria.

Artigo 52° - O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do
aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, exercícios, projetos, relatórios e demais
atividades programadas em cada disciplina.

Parágrafo 1® - A avaliação do desempenho do aluno em cada uma destas atividades Vl^ita^
atribuindo-se uma nota expressa em grau numérico de O (zero) a 10 (dez), com aproxinàíâg^
em décimos.

Parágrafo 2® - O aluno em débito com suas mensalidades ficará impedido de efetuar provas e
exames.

Artigo 53® - A média de aproveitamento em cada disciplina é obtida mediante as notas, de
trabalhos, exercícios, projetos, relatórios e demais atividades progranaadas conforme critério
de avaliação previsto pela coordenação do curso.
Parágrafo 1® - A avaliação do desempenho do aluno em cada uma destas atividades é feita

atribuindo-se uma nota expressa em grau numérico de O (zero) a 10 (dez), com aproximação
em décimos.

Parágrafo 2® - Ao aluno que deixar de comparecer às verificações do aproveitamento na data
fixada, pode ser concedida segunda oportunidade, requerida no prazo de 3(três) dias.
Parágrafo 3® - Poderá ser concedida revisão da nota atribuída aos exames, quando requerida
no prazo de 2(dois) dias da divulgação.

Artigo 54® - Atendida em qualquer caso a fi'equência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) às aulas e demais atividades, é considerado provado na disciplina:
I
- Independente do exame, o aluno que obtiver média de aproveitamento
não inferior a 5,0 (cinco inteiros), caso em que a média final será igual
n

à média do aproveitamento;
- Mediante exame, o aluno que, tendo obtido média de aproveitamento
inferior à 5,0 (cinco inteiros) e superior ou igual a 3,0 (três inteiros),
obtiver média final igual ou superior a 5,0(cinco inteiros).

Parágrafo Único - A média final é a média aritmética entre a média de aproveitamento e a
nota do exame.

Artigo 55® - O aluno será submetido a exame de recuperação na disciplina se a média
aritmética entre a média de aproveitamento e a nota do exame for inferior a 5,0 (cinco
inteiros), observada a fi*equência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais
atividades programadas.

Parágrafo 1® - A média final do aluno submetido a exame de recuperação será calculada nos

termos do Parágrafo Único do Artigo 54°, substituindo-se a nota do exame pela nota do exame
de recuperação.

Parágrafo 2® - O aluno será considerado aprovado na disciplina se a média final apurada nos
termos do parágrafo anterior for igual ou superior a 5,0(cinco inteiros).
Artigo 56® - O aluno será considerado reprovado na disciplina se:
I
- A média de aproveitamento for inferior a 3,0(três inteiros);
II
- A fi-equência for inferior a 75%(setenta e cinco por cento);
III - A média final apurada nos termos do Parágrafo 1° do Artigo 55° for
inferior a 5,0 (cinco inteiros).

Artigo 57° - E promovido para o semestre seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas,
ou reprovado, no máximo, em duas disciplinas.
Parágrafo 1° - Deverão ser cursadas em regime de dependência as disciplinas de séries

anteriores àquela em que o aluno está matriculado e nas quais não obteve aprovação.
Parágrafo 2® - O aluno não poderá cursar as disciplinas da série em que está matriculado e
cujos horários de aula forem incompatíveis com o(s) da(s) disciplina(s) em regime de
dependência.
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Parágrafo 3® - Entende-se por incompatibilidade a superposição, ainda que parcial, dos
horários de aula das disciplinas das séries não consecutivas.

Parágrafo 4° - As disciplinas não cursadas em virtude da aplicação deste artigo, somente serão
cursadas quando cessar a incompatibilidade.
Parágrafo 5® - O aluno que estiver repetindo um semestre pode requerer aproveitamento de
estudos das disciplinas em que foi aprovado, e conforme normas fixadas pelo Colegiado do
Curso, cursar concomitantemente outras disciplinas do semestre subsequente, havendo vaga e
compatibilidade de horário.
Parágrafo 6® - Podem ser ministradas aulas de dependência em horário especial, consoante
normas aprovadas pelo Colegiado do Curso.

Capítulo VI
Dos Estágios

Artigo 58® - Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profíssional,
exercidas em situações reais de trabalho, com ou sem vínculo empregatício.

Parágrafo Único - Para cada aluno é obrigatório a integralizaçào da carga horária total do
estágio prevista no currículo do curso, nela se podendo incluir as horas destinadas ao
planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.

Artigo 59® - Os estágios são coordenados pelo Coordenador de Curso e supervisionados por
docentes por este designado quando for o caso.

Parágrafo Único - Observadas as normas gerais deste Regimento, os estágios obedecerão a
regulamentos próprios, um para cada habilitação, elaborados pelo Coordenador do Curso e
aprovados pelo Colegiado dos Cursos.

Título V
Do Corpo Docente

Artigo 60® - O corpo docente da Faculdade poderá se enquadrar entre as seguintes classes de
carreira de magistério:
I
- Professores Titulares;
II

-

Professores Auxiliares.

Parágrafo Único - A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode
dispor de professores-visitantes e de professores-colaboradores.

Artigo 61® - Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis
trabalhistas, observados os critérios e normas deste Regimento, salvo situações especiais à
critério da Mantenedora.

Artigo 62® - A admissão de professor é feita mediante indicação dos Coordenadores de Curso
ao Diretor Geral da Faculdade, que submeterá à apreciação da Mantenedora, observados os
seguintes critérios:
I
- Além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus

títulos acadêmicos, científicos e profissionais, relacionados com
matéria a ser por ele lecionada;

II

- Constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior

ni
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complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada;
- Para admissão de professor-auxiliar exige-se, como titulação
acadêmica, certificação de curso de especialização ou
aperfeiçoamento, obtidos nas condições para este fim, definidos pelo
Conselho Federal de Educação, ou de aprovação em equivalente
conjunto de disciplinas de mestrado;
- Para admissão de professor-titular ou promoção a este mVel exige-se
alternativamente:

a) título de inestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado
ou equivalente estrangeiro, ou título de livre docente, obtido na
forma de lei;

b) titulação mínima prevista, acrescida de trabalhos publicados de real
valor ou de exercício efetivo, de, no mínimo, dois anos, de
magistério superior ou de atividades técnico-profíssional.

Parágrafo Único - Atendido o disposto neste artigo, a admissão como professor-titular, bem
como a promoção a este classe, dependerá de vagas na carreira.
Artigo 63® - São atribuições do professor:

I

- Elaborar o plano de ensino de sua disciplina submetendo-o a

n
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- Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe
integralmente o programa e carga horária;
- Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e
julgar os resultados apresentados pelos alunos;
- Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento

V
VT

escolar, nos prazos fixados:
- Observar o regime escolar disciplinar da Faculdade;
- Elaborar e executar projetos de pesquisa;

aprovação do Departamento;

ni

VII - Votar e ser votado para representante de sua classe nos Órgãos
Colegiados da Faculdade;

Vin - Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que
IX
X

pertencer e de comissões para as quais for designado;
- Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;
- Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste
Regimento.

Capítulo II
Do Corpo Discente

Artigo 64® - Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos
especiais.

Parágrafo 1® - Aluno regular é o aluno matriculado em curso de graduação.
Parágrafo 2® - Aluno especial é o aluno inscrito em curso de aperfeiçoamento, de
especialização ou de extensão, ou em disciplinas isoladas de qualquer dos cursos oferecidos
regularmente.

Artigo 65® - São direitos e deveres dos membros do corpo discente:

I

- Freqüentar as aulas e demais atividades curriculares aplicando a

n

- Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela

máxima diligência no seu aproveitamento;

Ruaolc,

Faculdade;

III
IV
V
VI

- Votar e ser votado, na forma deste Regimento, nas eleições dos órgãos
de representação estudantil;
- Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;
- Observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se, dentro e fora
da Faculdade, de acordo com princípios éticos condizentes;
- Zelar pelo patrimônio da Faculdade.

Artigo 66° - O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico,
regido por regimento próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação
vigente.

Parágrafo 1° - A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade
acadêmica, no aprimoramento da instituição, vedadas atividades de natureza poUtica-partidária.
Parágrafo 2° - Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com
direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da Faculdade, vedada acumulação.
Parágrafo 3° - Aplicam-se aos representantes estudantes nos órgãos colegiados as seguintes
disposições:

a) São elegíveis os alunos regulares, matriculados em, pelo menos, 3
(três) disciplinas, importando a perda dessas condições em perda
do mandato;

b) Os mandatos têm duração de 1 (um)ano;
c) O exercício da representação não exime do cun^rimento de suas
obrigações escolares.

Artigo 67° - A Faculdade pode instituir monitores, nele admitindo alunos regulares, dentre os
estudantes que tenham demonstrado rendimento satisfetório na disciplina ou área da
Monitoria, bem como aptidão para as atividades auxiliares de ensino e pesquisa.
Parágrafo 1° - A Monitoria não implica vinculo enqjregatício e será exercida sob orientação
de um professor, vedada a utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas
correspondente a carga horária regular de disciplinas curriculares.

Parágrafo 2° - O exercício da Monitoria é considerado título para ingresso no magistério da
Faculdade.

Artigo 68° - A Faculdade pode instituir prêmios como estímulo à produção intelectual de seus
alunos, na forma regulada pelo CAEPE,ouvida a entidade Mantenedora.

Capítulo III
Do Corpo Técnico-Admínistratívo

Artigo 69° - O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não
docentes, tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da Faculdade.

Parágrafo Único - A Faculdade zelará pela manutenção de padrões de recrutamento e
condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição educacional, bem como
oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários.

Título VI
Do Regime Disciplinar

<</
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Capítulo I
Do Regime Disciplinar Geral
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Artigo 70® - O ato de matrícula e de investidura em cargo ou função docente e técnic^
administrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem a
Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, neste
Regimento e, complementalmente, baixadas pelos órgãos competentes e às autoridades que
emanam.

Artigo 71® - Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo 1® - Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da
infração, à vista dos seguintes elementos:
a) Primariedade do infrator;
b) Dolo ou culpa;
c) Valor do bem moral, cultural ou material atingido;
d) Grau de autoridade ofendida.
Parágrafo 2® - Ao acusado será sempre assegurado o direito da defesa.

Parágrafo 3® - A aplicação ao aluno ou a docente de penalidade que implique afastamento,
temporário ou definitivo, das atividades acadêmicas será precedida de inquérito administrativo,
mandado instaurar pelo Diretor Geral.

Parágrafo 4® - Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, além de sanção
disciplinar aplicável, o infrator estará obrigado ao ressarcimento.

Capítulo II
Do Regimento Disciplinar do Corpo Docente

Artigo 72® - Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades
disciplinares:

I

II
in

- Advertência oral e sigilosa, por:
a) Inobservância às normas estabelecidas pela Faculdade;
b) Faltas reiteradas às aulas e atividades de sua disciplina.
- Repreensão, por escrito, por reincidência nas faltas previstas no hem I;
- Demissão, por:
a) Reincidência, após a repreensão por escrito, nas faltas, previstas
nas alíneas "a" e "b" do item I;

b) Não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga
horária de disciplina a seu cargo.
Parágrafo 1® - São competentes para aplicação das penalidades:
a) De advertência, o Chefe do Departamento;
b) De repreensão, o Diretor Geral;
c) De demissão, a Mantenedora, por proposta do Diretor Geral

assegurado antes de seu encaminhamento, o disposto no Parágrafo
2® deste artigo.

Parágrafo 2® - De aplicação das penas de repreensão, bem como da proposta de demissão,
cabe recurso, com efeito suspensivo, ao CAEPE.

Capítulo II]
Regime Disciplinar do Corpo Discente

Artigo 73® - Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
I
- Advertência verbal, por inobservância às normas estabelecidas
Faculdade;

II

in

- Repreensão, por escrito, por:
a) Reincidência nas faltas previstas no item I;
b) Fraude na execução de provas ou trabalhos escolares,
mismcft
- Suspensão, por:
OCt)\:
a) Reincidência nas faltas previstas no item II;
b) Incidência nas faltas previstas no item 11, quando estas forem de
natureza grave;

IV

c) Desrespeito à Direção, professores ou funcionários da Faculdade.
- Desligamento, por:
a) Reincidência nas faltas previstas no item III;
b) Casos disciplinares graves, à critério da Direção da Faculdade.

Parágrafo 1® - São competentes para a aplicação das penalidades:
a) De advertência, os Coordenadores de Curso e o Diretor Geral;
b) De repreensão, suspensão e desligamento, o Diretor Geral.

Parágrafo 2® - Da aplicação da penalidade de suspensão ou desligamento, cabe recurso junto
ao Colegiado do Curso.

Artigo 74® - O registro da penalidade aplicada será feito em documento próprio, não
constando do histórico escolar do aluno.

Parágrafo Único - O diploma será assinado pelo Diretor Geral, pelo Secretário Geral e pelo
Diplomado.

Artigo 75° - Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Diretor Geral em sessão pública e
solene, na qual os graduados prestarão o compromisso de praxe de Colação de Grau.

Parágrafo Único - Ao concluinte que requerer, o grau poderá ser conferido em ato simples,
na presença do Secretário Geral e com a respectiva assinatura no livro próprio.
Artigo 76° - Ao concluinte de curso de especialização, aperfeiçoamento e extensão, será

expedido o respectivo certificado, assinado pelo Diretor Geral e/ou Chefe do Departamento,
sob cuja responsabilidade tenha sido ministrado o curso.

Artigo 77° - A Faculdade conferirá as seguintes dignidades acadêmicas:
I

- Professor Emérito;

II

-

Professor "Honoris Causa".

Parágrafo 1® - As dignidades acadêmicas são concedidas por proposição justificada do Diretor
Geral ou do Colegiado do Curso, aprovado pelo CAEPE.
Parágrafo 2® - A outorga da dignidade acadêmica é feita em sessão solene do CAEPE.

Título VIU
Disposições Gerais

Artigo 78° - Salvo disposição em contrário deste Regimento, prazo para a interposição de
recursos é de 3 (três) dias, contado da data da publicação do ato recorrido ou de sua
comunicação ao interessado.

Artigo 79® - As taxas e anuidades escolares serão fixadas pela Mantenedora, atendidos os
índices estabelecidos pela legislação vigente.

Parágrafo Único - No valor da anuidade estão incluídos todos os atos obrigatórios inerentes
ao trabalho escolar e seu pagamento será parcelado em prestações sucessivas, sem acréscimo
de juros, segundo plano aprovado pela Mantenedora.
Artigo 80® - Esta Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Federal
de Educação, a partir do ano letivo subsequente.
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Regulamento da Diretoria

Capítulo I
Dos Oi^ãos de Apoio

Artigo 1° - A Diretoria conta, nos exercícios de suas funções, com a colaboração dos
seguintes órgãos de apoio:
I

- Secretaria Geral;

II

-

Biblioteca.

Seção 1
Da Secretaria

Artigo 2® - A Secretaria, órgão de apoio da Diretoria, conste:
I
II
in
IV
V

- Inscrever os candidatos;
- Proceder a matrícula dos alunos;
- Expedir declarações de currículos escolares e elaborar os históricos
para registro de diplomas;
- Expedir diplomas e certificados;
- Expedir títulos honoríficos;

VI
VII
VIII
IX

-

Organizar e manter atualizados arquivos e fichários da Secretaria;
Manter o controle de freqüência dos corpos discentes e docentes;
Divulgar as diversas atividades do setor escolar;
Executar outros trabalhos de natureza que lhes sejam atribuídos pelo
Diretor Geral.

Artigo 3® - Ao Secretário compete:
I
- Dirigir a Secretaria, observadas as normas regimentais;
II
- Comparecer às sessões do CAEPE e Colegiados dos Cursos e lavrar as
III
IV

respectivas atas;
- Zelar pela disciplina;
- Cumprir e fazer cumprir as determinações do Diretor Geral;

V

- Abrir e encerrar os termos referentes a todos os atos escolares,
submetendo-os, quando necessário, à assinatura do Diretor Geral.

VI - Expedir, receber e arquivar toda a correspondência oficial;
VII - Organizar a escala de férias de todo o pessoal a ele subordinado;
VIII - Fiscalizar a entrada e a saída de documentos através de protocolo;
IX

- Apresentar anualmente ao Diretor Geral o relatório dos trabalhos da
Secretaria e dos demais órgãos administrativos;

X

- Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidos pelo Diretor
Geral.

Artigo 4® - O Secretário, bem como o pessoal auxiliar da Secretaria, serão contratados pela
Mantenedora, por indicação do Diretor Geral.
Rs

Seção II

.!ú

Da Biblioteca

Artigo 5® - A Biblioteca, chefiada por Bibliotecário habilitado na forma da legislação vigen^
mantém, além do acervo bibliográfico, os serviços de documentação e informação.
Artigo 6® - Ao Bibliotecário compete:
I
- Auxiliar a pesquisa e a consulta bibliográfica por parte dos corpos
docente e discente;
II
- Zelar pela conservação de todo o material existente;
in - Providenciar a aquisição de livros e assinatura de revistas
especializadas, uma vez selecionados pelos Departamento;
IV - Organizar fichários;
V
- Organizar mensalmente o mapa estatístico do movimento de consulta;
VI - Inventariar o material existente;
VII - Classificar o acervo e superintender o seu uso por professores e
alunos;
Vin - Apresentar anualmente ao Diretor Geral, relatório das atividades da
Biblioteca.

Artigo 7° - O Bibliotecário, bem como o pessoal administrativo da Biblioteca, será contratado
pela Mantenedora, por indicação do Diretor Geral.

Seção 111
Disposições Gerais

Artigo 8® - O presente Regulamento da Diretoria, previsto no Artigo 14® e Parágrafo Único do
Regimento da Faculdade, fica a ele incorporado.
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o CURSO DE OPTOMETRIA

5.1.

Concepção, Finalidades e Objetivos

na.

Pautada na estmtura curricular e no nível de qualificação do
profissional que virá a compor o quadro docente de seu curso de optometria, a
Faculdade de Engenharia proverá recursos instrucionais e aplicará metodologias
para todas as disciplinas envolvidas nessa modalidade de curso superior de
graduação.
A pauta didática estará centrada em aulas-expositivas e em outras
práticas e atividades curriculares e extra-curriculares que possibilitem a maior
vivência de todas as disciplinas de formação profissional, tais como: seminários,
painéis, técnicas de grupos, visitas à indústrias, exercícios em laboratórios e
outros. No desenvolvimento de pesquisa e estudos serão adotados recursos
bibliográficos atualizados e abrangentes que atendam o ementário das
disciplinas.
Com vistas a adequar o aprofundamento dos assuntos a tratar com o
perfil das disciplinas a lecionar, será adotada abordagem didática que privilegie
os seguintes aspectos:
• interdisciplinariedade das áreas afins;

• ênfase em pesquisas teóricas;
• rotinas de pesquisas práticas (em workshops^ vivências extra
curriculares, trabalhos em laboratório -simulações de casos práticos
em computador);

• elaboração e desenvolvimento de projetos supervisionados;
• opções de cursos de extensão;
• opções de viagens de estudo;

• estabelecimentos de "empresas júnior", operando simultaneamente
ao curso normal, onde o aluno poderá unir a teoria ministrada com a
prática diária (estágio);

ís
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Para a atividade prática de final de curso, serão adotado
metodologias para atendimento global do profissional, sob a supervisão de um
ou mais professores, com vistas às exigências e tecnologias do mercado de
trabalho regional e nacional.

O curso de Optometria será desenvolvido visando transmitir ao alunato
conhecimentos na área de física óptica, mais precisamente em Refi*atometria
Ocular, tendo como objetivo a correção de lentes para obtenção da dimensão
correta de grau para a visão satisfatória. Serão ministradas disciplinas buscandi
capacitar o aluno a identificar, avaliar, prevenir e auxiliar na recuperação de
deficiências sensório-motoras visuais, a fim de desenvolver condições para o uso
correto e confortável da visão mono e binocular dos pacientes. O curso de
Optometria leva o profissional ao conhecimento de conceitos teóricos e

matemáticos da Óptica e da Física, permitindo-lhe aplicar essas ciências ao
trabalho de detecção e correção de deficiências visuais.

5.2.

Proposta de Currículo Pleno

5.2.1.

Curriculum Pleno Proposto

O curso de optometria está programado para absorver uma carga
horária de 4.032 horas-aula. Prevê-se a duração mínima de 5 anos para sua
conclusão. Será ministrado em turno notumo, tendo cada módulo de ensino a
duração de 36 semanas por ano. As grades curriculares abaixo detalham as

disciplinas a serem ministradas a cada ano e a carga horária prevista para cada
uma.

cov5
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Curricuium Pleno Proposto
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Primeiro Ano

Disciplinas

Semanal

Anual

Matemática

2

72

Física Geral

4

144

Língua Portuguesa

2

72

Química Geral

2

72

Óptica I (Física e Geométrica)

4

144

Anatomia Geral I

2

72

Microbiologia I

2

72

Fisiologia Humana

2

72

Educação Física*

3

108

20

720

Semanal

Anual

Anatomia Geral 11

2

72

Microbiologia 11

2

72

Óptica Fisiológica I e Laboratório

4

144

Anatomia Ocular

2

72

Inglês

2

72

Optometria I

2

72

Fisiologia Ocular

2

72

Introdução à Clínica Optométrica

2

72

Processamento de Dados I

2

72

20

720

Total

Segundo Ano

Disciplinas

r

Total

N

!x ^
i
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Terceiro Ano

Disciplinas

Semanal

Anual

Estatística

2

72

Instrumentos Optométricos
Óptica Fisiológica II
Optometria II e Laboratório de Optometria
Metodologia de Investigação
Meios Ópticos Corretores I

2

72

2

72

4

144

2

72

2

72

Processamento de Dados II

2

72

Ortóptica I

2

72

Lentes de Contato I

2

72

Anomalias

4

144

Total

24

864

Semanal

Anual

Economia

2

72

Optometria III e Laboratório Optometria

4

144

Casos Clínicos

4

144

Ortóptica II

2

72

Lentes de Contato II

2

72

Rotação em Refração Infentil I

2

72

Ética Profissional

2

72

Meios Ópticos Corretores II

2

72

Rotação em Lentes de Contato e Ortóptica I

4

144

Total

24

864

Semanal

Anual

Optometria IV

2

72

Saúde Visual Pública

2

72

Farmacologia

2

72

Humanidades

2

72

Qualidade em Serviços

2

72

Visão Subnormal

4

144

Estágio Supervisionado
Rotação em Refração Infantil II
Rotação em Lentes de Contato e Ortópticas II

2

72

4

144

4

144

24

864

Quarto Ano
Disciplinas

Administração de Recursos Humanos e

Quinto Ano

Disciplinas

Higiene e Segurança no Trabalho / Tópicos de

Total

* Não computada na carga horária anual

Fi».

5.2.2.

Ementário do Curso
RUBMCA

Matenuíiica:

Tem

por

objetivo

a

aquisição

de

habilidades

matemáticas

indispensáveis aos cálculos optométricos e refratométricos, empregando
conceitos de geometria.

Conteúdo: Geometria : Perímetro de Figuras Planas, Área de figuras
planas, relações trigonométricas, Geometria espacial: sólidos regulares - cálculo
de volume, área, densidade. Frações. Produtos notáveis. FatoraçÕes. Equações do
1° e 2° graus. Sistemas lineares. Inequações. Funções. Aplicações. Limites.

Derivadas e aplicações. Integrais. Métodos e aplicações. Álgebra das matrizes.
Vetores. Espaços vetoriais. Transformações lineares. Autovalores e autovetores.
Física Gera!

Introdução aos princípios físicos que regem a propagação da luz, sua
constituição, natureza, espectro, reflexão e refi-ação, etc.

Conteúdo: Óptica Física, definição, luz, teoria da natureza da luz,
unidade, onda Eletromagnética, propagação das ondas, espectros
eletromagnéticos, dispersão , propagação da luz branca, decomposição da luz
branca, fotometria, leis, fotômetros, colorimetria, teoria da cor, filtros,
interferência da luz, difi-ação, poder separador de instrumentos ópticos,
polarização, luz polarizada e luz natural, Polariscópios prisma de Nicol,
Dicroismo, leis fundamentais da óptica geométrica, independência do raio
Imninoso, refiação da luz, reflexão da luz, incidência oblíqua e perpendicular,
definição de leis de refiação, índice de refiacão e sua aplicação na óptica,
birrefiingência, refiação em superfícies planas e esféricas. Prismas, efeito
prismático, dispersão da luz, lentes delgadas e grossas, divergentes,
convergentes, equação de focos conjugados, formação de imagens.
Língua Portuguesa
Desenvolver as habilidades de ejqjressão oral e escrita de maneira

eficaz, bem como desenvolvimento da clareza e emprego correto da Língua
portuguesa na comunicação.
Conteúdo : O ato de escrever. A leitura. Estrutura do parágrafo
dissertativo. O conhecimento científico. O trabalho científico. Análise de textos.

Revisão gramatical. Resumo. Redação comercial. Comunicação.
Química Geral

Estabelecer os princípios fundamentais da química orgânica, bem como
compreender os mecanismos químicos envolvidos no processo de visão, bem
como suas implicações metabólicas.

RUBRICA

Conteúdo: Matéria, Massa, Peso, Densidade, Classes de matéi
^

Energia, Partículas, Moléculas, Atemos, Modelo atômico atual, Princípio da
incerteza de Hiseberg, Diagrama de Linus Pauling, Elétron, Propriedades da
matéria, sólidos líquidos e gases, classificação periódica. Compostos
Hidrogenados e Oxigenados, Compostos temários : hidróxidos, bases e ácidos,
Sais e compostos complexos, Princípios básicos da química dos compostos de
carbono. Razões do estudo dos compostos de carbono, O átomo de carbono :
Propriedades particulares e estrutura, propriedades de moléculas formadas por

átomos de carbono. Principais grupos funcionais : Álcool, Aldeído, Acetona,
Ácido e Éter, Aminas, Amidas, Aminoácidos, Estereis, Química dos vidros
usados em óptica. Composição de tipos distintos : Crown , Flint, Crown de
Borosilicatos, Silicatos, Crown de Bário Rápido : denso e ultra-denso.

Substâncias Orgânicas usadas em Óptica : plásticos, monômeros, polímeros, bipolímeros - sua estrutura e características, Características do Vidro
Óptico ;
Transparência, Homogeneidade, Isotropia, Coloração.

Óptica 1(Física e Geométrica)
Permitir ao aluno fixar os conhecimentos teóricos adquiridos referentes
a óptica física e oflálmica.
Conteúdo: Identificar o comportamento da luz, refi^ção em lâminas de
faces planas, polarização da luz, reflexão, cálculo de foco e potência de lentes,
fotometria, Fluxo energético luminoso, Unidades fotométricas, Curvas de
visibilidade relativa. Lei flmdamental da fotometria, Fotômetros, Colorimetria :
comprimento de onda e propagação. Interferências da Luz, Espelhos de Frenzel,
Interferências causadas por laminas delgadas, Anéis de Newton, Medidas de
refi-ação por meio da interferência, Difi-ação da luz, Rede plana de difi^ção,
Poder separador de instrumentos ópticos, Prisma de Nicol, Rotação do Plano de
Vibração, Leis de Malus.

Anatomia GeralI

Estabelecer por estudos descritivos a compreensão das diversas partes
que integram o corpo humano, bem como a sua interação ao formar o corpo
humano.

Conteúdo: Conceitos anatômicos fundamentais, terminologia de
posição e movimento, cabeça e pescoço, descrição e significado clínico das
estruturas, pescoço, conteúdo da veia carótida, estruturas superficiais da face e
do coro cabeludo, Glândula parótidea, temporal e fossa subtemporal, músculos
digástricos e estilóideos, fossa esteringopalatina, cavidade nasal e sinus, crânio e
seu conteúdo. Tórax, Descrição e significado clínico das estruturas, esqueleto do
tórax, parede torácica, pleura, pulmões, brônquios, Mediastino, pericárdio,
coração, estruturas do mediastino, deltóides, axila, compartimento anterior do
braço e antebraço, região palmar e dedos, músculos que se estendem do tronco à

.
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extremidade superior, abdomem, parede anterior do abdomem, Conduto inguinaJÍ^2i2£2i^
escroto, peritônio, estômago, duodeno, gejuno e íleo, ceco, apêndice e cólon,
rins e Glândulas supra renais.
Microbiologia /

Proporcionar ao aluno um conhecimento básico da bioquímica celular,
Origem da vida e descrição de seus processos .

Conteúdo : O mundo biológico, a origem da vida, célula, fisiologia
celular, reprodução celular, equilíbrio natural, microorganismos, vírus, bactérias e
protozoários. Animais, seres uni e pluricelulares, reprodução e desenvolvimento
animal, continuidade genética, hereditariedade, teoria da hereditariedade. Os

genes, evolução, evolução Darwiniana, mecanismo de evolução, origem da vida,
evolução da espécie humana, evolução cultural do homem. Mundo vivente,
Biosfera, o homem e o equilíbrio da natureza.
Fisiologia Humana

Compreender o princípio de íuncionamento dos organismos vivos, em

especial do ser humano, abordando os diferentes sistemas que compõe o corpo,
bem como seu funcionamento harmonioso.

Conteúdo: fisiologia celular, membrana celular e transportes de solutos
e água através de membranas, equilíbrios iônicos e potenciais de repouso,
geração e transmissão de potências de reação, transmissão sináptica, sistema
nervoso, organização celular do sistema nervoso, sistema sensoriai geral, sentido

e especiais, sistema motor, sistema nervoso autônomo e seu controle, funções
superiores do sistema nervoso, os músculos, bases moleculares da contração,
ação do músculo sobre o esqueleto, o músculo e as paredes dos órgãos ocos,
sistema cardiovascular, sangue e hemostasia, a circulação. Atividade elétrica do
coração, a bomba cardíaca, regulação dos batimentos cardíacos, hemodinâmica, o
sistema arterial, a microcirculação e o sistema linfático, circulação periférica,

circulações especiais, sistema respiratório, mecanismo da respiração, circulação
pulmonar, transportes gasosos, controle da ventilação pulmonar, descrição da
mobilidade do sistema gastrointestinal, mobilidade, secreção digestão e absorção,
sistema renal, controle do volume de líquido corporal e sua osmolaridade,
regulação do potássio, cálcio, magnésio, e fosfato, equilíbrio ácido-base, sistema

endócrino, princípios gerais da fisiologia endócrina, metabolismo corporal,
Hormônios dos corpúsculos pancreáticos, regulação endócrina do metabolismo

de cálcio e minerais relacionados, o hipotálamo e a glândula hipófise, glândulas
tireóides, a glândula supra-renal : córtex e medula, função reprodutora,
reprodução feminina, reprodução masculina.
Educação Física

Visa o conhecimento e prática de técnicas de condicionamento físico,
bem como sua importância ao estabelecer o bio-ritmo.

\
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Conteúdo:condicionamento físico, teste de aptidão física, teste
cooper, praticas esportivas diversas. Futebol de campo e salão. Voleibol.
Basquetebol. Ginástica.

Anatomia GeralII

Visa aprofimdar os conhecimentos da anatomia Geral, e dos sistemas
componentes do corpo humano e sua interação global.
Conteúdo: Osteologia : número e distribuição dos ossos no esqueleto
humano, Externo, Cóccix, Sacro, Membros superiores e Inferiores, Ossos da
coluna Vertebral, Características das vértebras, Ossos do crânio e da face, A
medula espinhal ; Características estruturais, Estruturas Macroscópicas e
Microscópicas, Musculatura facial. Geometria óssea facial, Geometria ocular,
Sistemas de movimentação e direcionamento ocular, Implicações da anatomia
facial no diagnóstico e correção das distropias.

Microbíología II
Confere ao estudante conhecimentos básicos da microbiologia, para
que possa compreender os processos infecciosos, bem como sua prevenção e
tratamento.

Conteúdo-. Bactérias : morfologia, fisiologia, classificação; Vírus :
estrutura, ciclo de multiplicação, virologia clínica ; Fungos : miscehares,
leveduriformes, classificação, micologia clínica ; Parasitas : protozoários, vermes
planos, vermes redondos, parasitologia clínica ; Infectologia : mecanismos,
relação parasita-hospedeiro ; Antimicrobianos : Usos, resistência microbiana,
Esterilização e desinfecção : Diferenças, metodologias e usos.

Óptica Fisiológica Ie Laboratório
Estudar e compreender os fenômenos envolvidos na visão, desde o
estímulo até a resposta visual.
Conteúdo: a luz e o espectro solar, unidades para medir comprimento
de onda, efeito das radiações infravermelhas e ultravioletas sobre as estruturas
oculares, o espectro visível, o ato visual como fenômeno fisiológico, Mínimos,
influência dos defeitos visuais ; Imagem retiniana : formação e defeitos,
construção óptica ; a normal e os ângulos do olho, eixo normal geométrico, plano
equatorial ; O olho como sistema óptico centrado ; olho teórico, olho
esquemático, olho reduzido, pupila de entrada, pupila de saída. Medição das
constantes ópticas, índice de refração dos meios, defeitos ópticos fisiológicos do
olho ; Acuidade visual em caso de : miopia, hipermetropia, e astigmatismo,
levando em conta o grau da ametropia, acomodação, convergência, definição,
mecanismos, convergência, estímulos, interrelações entre acomodação e
convergência. Serão realizadas experiências específicas segundo a matéria

estudada, nos laboratórios da Instituição, construídos mediante parceria com as
seguintes empresas : D.F Vasconcelos, Mac. Prado, Bauch-Lomb, Ameriq
Optical.
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Anatomia Ocular

Visa fornecer ao aluno conhecimentos anatômicos sobre o olho, bem
como sua relação com o resto do organismo humano .
Conteúdo: Embriologia e anatomia, descrição analítica das diversas
estruturas que compõe o globo ocular e seus anexos, origens a nível de

embriologia, histologia e suas funções ; Órbita, músculos intra e extra oculares :
origem , curso-inserção, funções principais e anexas, enervações musculares,
mobilidade ocular ; pálpebras e anexos : definições, composição e
funcionamento, importância anatômica como proteção dos olhos, cílios, glândulas
lacrimais e acessórias e seu funcionamento. Proteções dos olhos : Sistema
lacrimal, origem embriológica, descrição da composição do sistema. Circulação
das lágrimas, válvulas acessórias, descrição da lâmina lacrimal : composição
química e funcionamento, Conjuntiva : descrição, origem embriológica, histologia
das diversas camadas que a compõe, irrigação e enervação, suas funções ;
Esclerótica : primeira camada externa ocular, origem, histologia das estruturas
que a compõe, suas funções ; Descrição dos meios transparentes do olho :
humores, humor aquoso, humor vítreo, origem embriológica, estruturas que os
circundam, histologia química dos humores, sua função ; Cómea : primeiro meio
transparente do olho, sua estrutura, origem embriológica, histologia de suas
camadas, diâmetros comeais, sua importância como meio óptico ; O cristalino :
origem embriológica, núcleos que o compõe, lamínulas, camada externa ; Cápsula
: Histologia química e fisiologia da lente ; Acomodação lâmpada com fenda :
método de utilização em práticas optométricas, descrição do instrumental, fontes

de luz, aumentos, objetivas e oculares, descrição e método de uso. Úvea : íris,
corpo ciliar e coróides, estruturas anatômicas, origem embriológica, descrição do
tecido uveal, camadas musculares, pigmentação, vasculíirização geral do olho, e
em particular da úvea, funções de nutrição e imunologia ; Retina : origem
embriológica, descrição de suas camadas, células componentes ; Foto-receptores
: química da visão, funções do eptélio pigmentário ; Mácula : Descrição ,

camadas que a compõe, funções ; Nervo Óptico : origem embriológica, percurso,
descrição das camadas que o compõe , transmissão do estímulo lúminico ao

cérebro ; Pápila : descrição, saída de vasos ; Vias Ópticas : origem, percurso e
terminação, quiasma óptico, ligaduras e fissura calcarina, áreas da visão ; Campo
visual : Determinação de seus limites, mancha cega, sensibilidade e contraste,
metodologia do exame de campo visual, camímetro ; Oftalmoscopia : descrição e
prática da técnica, o oftalmoscópio.
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Conferir ao estudante conhecimentos sobre a língua inglesa, visando o
uso da língua como um instrumento para facilitar pesquisas ou aquisição de
informações conde esteja envolvida a tradução deste idioma.

Conteúdo:Identificação de objetos e pessoas, pronomes : pessoais,
objetivos, possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos, etc. ; Adjetivos :
possessivos, demonstrativos, ordinais, indefinidos.; Modificadores que seguem o
substantivo : Advérbios : de tempo, de dúvida, de tempo, de afirmação, de
negação ; Verbos : regulares e irregulares ; Condicional dos verbos : to be, to

have, etc. ; Conjugações dos verbos : presente, passado, particípio e futuro ;
Condicionais de adjetivo : adjetivos compostos, intensificadores, modificações
de advérbio, comparativos, superlativos ; Conhecimento de usos da prefixos,
sufixos, substantivos e auxiliares usados no idioma inglês ; Auxiliares : to be, to
have, conjugação do auxiliar, tempos compostos dos auxiliares, uso do auxiliar to
do, conjugações ; Uso de expressões : to, in order to, so as so, in order that, so
that, so that, for ; Verbos anomalos : can, could, may, must, might, ough to ;
Futuro simples e futuro de determinação : shall e will; Voz Passiva : auxiliar To
be para os tempos compostos to..., have..., e to be, conjugação progressiva, caso
possessivo, plurais regulares e irregulares, plurais latinos, e^qsressões idiomáticas.

Optometria I

Capacitar o estudante para que identifique os diferentes aspectos
refiativos usando suas definições, bem como a sintomatologia e suas
características gerais além da compreensão da influência do sistema de
focalização sobre tais efeitos.

Conteúdo : Optometria : definição, história, campos de ação,
terminologia e abreviatura mais utilizadas na optometria, partes de um olho
anatômico e opticamente normal, meios contentores e meios contidos, olho e
câmara fotográfica : Acomodação ; mecanismos, teorias, ponto remoto, ponto
próximo, zona e amplitude de acomodação, profundidade de foco e campo,
estímulos e falhas de acomodação ; Acuidade visual: definições, Mínimo visível,
Mínimo separável, mínimo legível, poder de alinhamento, fatores que influenciam
na acuidade visual, classificações de acuidade visual ; Optotipos : Definição,
tipos de cálculos de tamanho, estado refi^tivo, definições de emetropia e
ametropia, classificação das ametropias, fatores que influenciam seu
desenvolvimento ; Miopia : definição, etiologia, sintomatologia, classificações
segundo a idade de aparição : segundo origem, segundo o grau, correções e
tratamentos ; Hipermetropia : definição, etiologia, sintomatologia ; Classificação
segundo a etiologia, segundo o grau, segundo a ação de acomodação, Correções
e tratamentos ; Astigmatismo :
definição, etiologia, sintomatologia,
classificações, conóide de Stum, correções e tratamentos, transposição de
fórmulas.
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Fisiologia Ocular

Tem por objetivo ensinar os diferentes mecanismos que ^compõe
funções complementares necessárias ao processo de visão.

Conteúdo:
Fisiologia dos meios transparentes do olho ; Fisiologia
da Cómea : química do intercâmbio comeal com o meio ambiente, com o humor
aquoso, íons e solutos que podem atravessar a cómea. Função como lente e
barreira de intercâmbio, influência dos outros meios transparentes sobre os
índices de refiração ; Fisiologia do humor aquoso : Influências sobre a pressão
intra-ocular, função do corpo ciliar ; Interface : cómea / humor aquoso / vítreo,
composição, Fisiologia do humor vítreo, química do humor vítreo, estruturas que
constituem o gel, vias de intercâmbio do humor vítreo, barreiras do humor vítreo ;
Fisiologia do cristalino ; química do cristalino, metabolismo da lente,
características do cristalino, intercâmbio a nível de membrana. Alterações do

metabolismo do cristalino, Cataratas ; íris e pupila : cor da íris, determinação da
cor da íris, sua importância e origens de sua alteração, via pupilar, reflexos
pupilares, reflexos que dilatam a pupila, Midríases, Mioses, lesões na via
reflexiva pupilar, paralisias do simpático, Drogas ; Parasimpaticomiméticas /
Parasimpaticoliticas ; Fisiologia da visão : Barreiras protetoras do olho (
pálpebras, cílios, conjuntiva, cómea ), funções das proteções oculares : (
Cómea, conjuntiva, esclerótica, coróides ); Filme lacrimal: fisiologia da retina ;
Estímulo visual : formação do estímulo, função da retina e dos coróides, vias
visuais, Quiasma, Campo visual, interpretação do estímulo visual a nível cerebral.

Introdução à Clínica Optométrica
Introduzir ao estudante os conhecimentos básicos sobre o manejo de
históricos clínicos de pacientes, através dos testes, para que possa adquirir
habilidades clínicas.

Conteúdo : História clínica : definição, importância, relação
Optometrista / paciente, paciente protótipo, Conceitos práticos gerais ; Dados
dos pacientes e a importância de cada um : Nome, Idade, Endereço, Profissão,
Ultimo exame ocular ; Anamnese : Definição, forma de realização, sintomas e
sinais : possíveis significados, Conceitos de saúde geral e antecedentes que
influem na visão ; Acuidade visual : definição, técnica de avaliação, acuidade
visual remota e próxima, Optotipos, classes de acuidade visual - fatores que
influenciam na medição, cálculo do tamanho das letras. Escalas ; Exame extemo :

Definição, medidas oculares padrão, patologias oculares ; Reflexos Pupilares :
Definição, Avaliação, medição do ângulo Kapa e seu significado, Reflexos de
Purkinge, métodos de apontamento ; Formas de apontamento, Ponto próximo de
convergência. Valores anormais, Cover Test - formas de realização, técnicas de
apontamento - Krimsky, Hirschberg ; Oftalmoscopia : definição e propósito,
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oftalmoscópio - princípio óptico, oflalmoscopia direta a distancia, avaliação do
fundo do olho, características do fiindo de um olho normal, avaliação da fbmção.
Processamento de Dados I

Introdução ao uso do computador como ferramenta de trabalho ao
construir fichários sobre pacientes e gerenciamento de informações clínicas.
Conteúdo : Introdução à informática, DOS e comandos Básicos,
introdução ao Windows, Editores de Texto e planilhas eletrônicas, programas de
gerenciamento de pacientes.

Estatística

Destina-se a aquisição de importantes métodos de tratamento
estatístico de informações, que serão úteis ao traçar o perfil dos pacientes de
determinada região, exame de históricos clínicos de pacientes, tratamento
matemático de medições.
Conteúdo:Conceitos fundamentais de estatística. Bases do método

estatístico. Organização de dados. Medidas de tendência central. Medidas de
dispersão. Assimetria e curtose. Teoria elementar de probabilidade. Variável

aleatória discreta. Variável aleatória contínua. Modelo de distribuição de variável
aleatória contínua. Aproximações e ajustes às distribuições teóricas. Noções
sobre amostragem. Distribuições por amostragem. Intervalos de confiança. Testes
de hipóteses paramétricos. Teste qui-quadrado. Regressão e correlação.

Instrumentos Optométricos
Conferir ao estudante a capacidade de identificar cada um dos
instrumentos utilizados na prática optométrica, bem como conhecimentos de seu
fimcionamento que o habilitem a reconhecer a manusear cada um deles.
Conteúdo: Consultório optométrico, Maleta de montagem e testes,

Oftalmoscópio, Queratômetro e Oftalmômetro, Lensômetro, Retinoscópio,
Forópter, Refiatômtetro, Optotipos, Luzes de Worth, Cabca e barra de primas,
Amblioscópio, Orthoscópio, Eutiscópio, Visuscópio, Esteroscópio, Lâmpada de
fenda, Lampada de Bourton, Radioscópio, Pachimetro, Campímetro, Perímetro,
Tonômetro, Oftalmoscópio indireto,

Óptica Fisiológica II
Obter conhecimento dos fenômenos envolvidos na visão assim como os

testes empregados no seu diagnóstico e medição, compreendendo o objetivo dos
diferentes exames optométricos.
Conteúdo: fotoquímica visual, branqueamento do pigmento visual,
influência da vitamina A na visão, adaptação à luz e ao escuro. Fenômeno de
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Purkinge, Ofuscamento, pós imagens, Estrutura e fisiologíítiííà^tina e do
epitélio pigmentário ; Neurofisiologia da cor: princípio tricromático da visão das
cores, Anomalias congênitas e adquiridas da visão em cores, Protanopia,
Deuteranopia, Tritanopia, Monocromância, testes para determinar anomalias na
visão cromática; Definição de campo receptivo, inibição lateral, contraste e
fenômenos subjetivos.

Optometria II e Laboratório de Optometria
Adquirir conhecimentos teóricos e práticos do sistema sensorial e
motor do sistema visual.

Conteúdo: Músculos extra-oculares : fisiologia, acomodação,
Mecanismo, Cover Test, Convergência, Divergência ; Heteroforias :
Generalidades e definições, Heterotropias, Visão binocular, definição e graus.
Alguns métodos subjetivos para medir desequilíbrios musculares,
Correspondência sensorial normal e anômala, Fusão sensorial. Desenvolvimento
genético da visão monocular e binocular ; Ambiopia : Definição, classificação,
características clínicas ; Anisometropia : Definição, etiologia, sintoma-tologia,
classificação, correção, tratamento ; Aniseiconia : Definição, Etiologia,
Sintomatologia, Classificação, correção e tratamento ; Afaquia : Definição,
Etiologia, Sintomatologia, correção e tratamento, lentes intra-oculares, Correção
em visão próxima. Serão realizadas experiências específicas segundo a matéria
estudada, nos laboratórios da Instituição, construídos mediante parceria com as
seguintes empresas : D.F Vasconcelos, Mac. Prado, Bauch-Lomb, American
Optical.
Métodos de Investigação
Conferir aos estudantes conhecimentos de métodos e técnicas de

investigação que lhe permitam descobrir, explicar, predizer e interpretar os dados
e fenômenos das análises optométricas.
Conteúdo : Modelo de investigação. Problemas e etapas. Fontes,
Plano de análise ; Aspectos conceituais da Investigação : Conceitos e teorias,
Construção de variáveis, relações entre variáveis. Hipóteses, Teorias ; Teoria e
Dados : introdução à diferentes procedimentos de coleta de dados. Questionário,
Variáveis ; Análise e interpretação de dados : controle e validez, análise
qualitativa ; Introdução aos conceitos epistemológicos básicos : teoria da
investigação, modelo da compreensão característica. ; Investigação em
Optometria : áreas e temas no campo da Optometria, condições Institucionais
para o desenvolvimento da investigação, a abordagem prática da investigação.

Meios Ópticos Corretores I
Dar ao aluno noções importantes sobre os materiais usados na
confecção de lentes corretivas dos mais variados tipos, levando em conta suas

propriedades refrativas, além da abordagem de ferramentas e métodos
empregados na confecção de lentes e meios corretivos.
Conteúdo:Técnicas oftálmicas : Definição, Importância da precisão
em trabalhos ópticos, Tolerância do olho humano, Descrição geral do olho
humano, Estudo dos meios ópticos, Sua constituição : sistema cómea e cristalino,
características de cada parte, medição da potência de cada parte e da potência
total do olho, Olho emetrope e Ametrope, Acuidade visual, Lentes oftálmicas :
Definição, Classificação, Tipos distintos de lentes em cada categoria, Lentes
esféricas delgadas, Lentes planas e curvas, Base de uma lente esférica.
Determinação do centro óptico por quadrangulação reticular, Lentes astigmáticas
delgadas : Características, Representação da potência, superfície cilíndrica e
teórica. Lentes cilíndricas, Normal e contra-normal, Potência da lente cilíndrica,
Relação entre as seções principais e a forma da imagem, relações entre a
espessura das bordas e a inclinação da normal e da contra-normal, Combinação
de superfícies diótropas para obter uma lente cilíndrica, Lentes esfero-cilindricas ;
Características , Relação entre as seções principais e a forma da imagem,
relações entre a espessura das bordas e a inclinação da normal e da contranormal, Potência de Lentes Oftálmicas: Definição, Fórmula da potência das lentes
oftálmicas, O ângulo de convergência e sua similaridade com o ângulo dí

prismático.
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Processamento de Dados II
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Visa atribuir ao aluno conhecimentos técnicos em informática,
seu uso como instrumento de trabalho, ensaio e pesquisa, utilizando programas
específicos para cada modalidade .
Conteúdo : Linguagem de programação de alto nível. Pacotes
aplicativos. Processador gráfico.

Ortóptica I

Adquirir os conhecimentos teóricos básicos sobre as condições normais
e anormais da visão Binocular, com o objetivo de poder diagnosticá-las mediante
exames.

Conteúdo : Anatomia dos músculos extraoculares : origem,
enervações. Fisiologia : normal de Fick, Arco de contato, linha de ação, posições
de diagnóstico, movimentos oculares, Ducções, Versões, Vergências,

Convergência, Divergência, Localização, Horóptero, Área de Pannum, Conflito
retiniano, confusão, supressão, correspondência sensoríal, normal e anômala ;
Fixação : definição, classificações, diagnósticos, Pautas para manejo clínico.
Generalidades das heteroforias, Etiologias, Características clínicas. Classificação,
diagnóstico, medição, Exoforia, Endoforia, Forias verticais, Cicloforias, sinais e
sintomas ; Medição de desvios : método objetivo, Prisma Cover Test,
Amblioscópio, métodos subjejivos. Vareta de Maddox, Aieta de Maddox,
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Quebra-Luz de Hess Lancaster, Luzes de Worth, Fmfflâs de Rysley ;
Divergência, convergência, PPC, reservas funcionais, fonnas de medição.
Valores normais, acomodação, amplitude e Flexibilidade, Falhas de acomodação
; Estrabismos : Etiologia, Generalidades, Classificação, Endotropias, Exotropias,
Estrabismos Verticais : características clínicas, diagnósticos diferenciais ; Quadro
de medidas : teste de Bielschowsky-park, síndromes em A e em V ; TAP :
Definição, procedimento, interpretação de cada um ; Ambliopia : Definição,
classificação, diagnóstico, Manejo clínico ; Nistagmus : Definição, Classificação,
Manejo clínico.

Lentes de Contato I

Adquirir os conhecimentos básicos sobre os diferentes tipos de lentes
de contatos, sua fabricação, adaptação, manejo e manutenção tanto em teoria
como na prática.
Conteúdo: Definição de lentes de contato, Função das lentes de
contato, Materiais e propriedades físicas, parâmetros das lentes de contato,
Fabricação de lentes de contato rígidas, requisitos básicos para adaptação,
métodos de adaptação. Maleta de testes, Sobrerrefração, Astigmatismo residual.
Sintomas e sinais normais. Instrumentos de laboratório, unidades modificadoras,
modificações ; Materiais de Lentes de contato Flexíveis, Métodos de : adaptação,
inserção e remoção. Casos especiais, queratocono, Técnicas de adaptação,
Fluorograma, Presbicie, lentes de contato bifocais, Alfaquia, distância ao vértice.

Anomalias

Visa estudar na teoria as anomalias do sistema ocular, bem como dos
sistemas extra-oculares e da geometria facial que afetam os mecanismos
envolvidos na visão, bem como os métodos usados no diagnóstico e tratamento
de tais anormalidades.

Conteúdo: Anomalias da geometria ocular, Musculatura extra ocular,
Sistema de direcionamento ocular e suas anomalias, Métodos de exame de
direcionamento ocular. Métodos de correção das anormalidades interferentes na
acuidade visual. Uso de meios ópticos corretivos. Distinção entre anomalias
causadas por agentes físicos ou patológicos, Anomalias físicas congênitas e
adquiridas, Principais anomalias físicas : hipermetropia, miopia, astigmatismo,

presbiopia, afaquia ; Lentes corretoras das ametropias, Distância pupilar e
ângulo pantoscópico - sua importância e implicações, Acomodação : Defínição,
Modificações do olho durante a acomodação, Pigmentos visuais : Rodopsina,
Porfíropsina, Cianopsina, Adaptação ao escuro. Miopia noturna, Ametropias :
Definição, Ametropias cilíndricas e esféricas, correção e tratamento.
Astigmatismo : Alterações de dimensões oculares. Assimetria Vertical.

Administração de Recursos Humanos e Economia \í?or
Engloba tópicos de gerenciamento de pessoal e firiStceifo do
consultório, e o bom andamento organizacional no tratamento de pacientes.
Conteúdo: A finalidade da empresa e a fimçào de recursos humanos. O
papel da administração de recursos humanos. Evolução da administração de
recursos humanos. Necessidades fundamentais de homem. O cargo. Elemento
básico para a administração de recursos humanos. Rotação de pessoal.
Recrutamento de pessoal. Seleção de pessoal. Movimentação e registro de
pessoal. Administração de cargos e salários. Medicina e segurança no trabalho.
Treinamento e desenvolvimento de pessoal. Administração de benefícios.
Planejamento de recursos humanos.

Optometria III e Laboratório de Optometria
Uso da análise gráfica como base de detecção de problemas de
convergência ocular relacionados à acomodação, cuja Etiologia e sintomatologia
não coincidam.

Conteúdo: Estímulos de acomodação
Retinal, Tônica, por
proximidade, por convergência, acomodação absoluta e relativa, amplitude de
acomodação, estímulos de convergência, Convergência absoluta e relativa,
cálculo da amplitude de convergência, reservas fusionais positiva e negativa ;
Diagrama de Donders : Objetivos, Construção, medidas necessárias, zona de
visão clara - simples e binocular. Variáveis fundamentais, posicionamento lateral.
Altura, inclinação, largura, relação ACA ; Critérios de modificação na análise de
gráficos Sheard, Percival e Müller, Modificações totais e parciais, Efeitos de
convergência, a proximidade com a profundidade do foco. Prescrições em casos
de ACA alto e baixo, Casos especiais : présbitas e estrabismos. Serão realizadas
experiências específicas segundo a matéria estudada, nos laboratórios da
Instituição, construídos mediante parceria com as seguintes empresas ; D.F
Vasconcelos, Mac. Prado, Bauch-Lomb, American Optical.

Casos Clínicos

Capacitar o estudante para a adequada correlação de dados da História
Clínica com fim de que possa obter a correção final do paciente com o método
apropriado.
Conteúdo: desvio induzido : procedimento, significado, importância,
distância ao vértice, forma de medição e sua influência sobre a correlação.
Correções totais e parciais, definições. Definição, tipos de parcialização, prova

ambulatória. Procedimento ; Diagnóstico : Definição, procedimento para a
realização do diagnóstico, interpretação, procedimento, fatores ao definir o
procedimento ; Remissões : Fatores a considerar ; Controles : critérios ao
escolhê-los, solução de casos clínicos de pacientes reais ou simulados, incluindo

pacientes protótipo e casos especiais, estabelecendo parâmetros para o manejo de

cada caso específico.
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Adquirir conhecimento práticos e teóricos para o manejo clínico dé
alterações sensoriais e motoras da visão binocular, para prestar uma atenção
optométrica completa ao paciente.

Conteúdo: Síndrome de duane, síndrome de Mobiüs, síndrome de
Parinaud, Outros casos especiais, paralisia do III PAR., paralisia do IV PAR.,
paralisia do VI PAR, Etiologia e características clínicas, Oclusão, Setorização,
Penalização, Definição, tipos usos, fatores a ter em mente antes de aplicá-los.
Indicações e contra-indicações, Timus, Visoscópio, Coordenador, Otoscópio,
Cheiroscópio, Corretor, Localizador, CAM. Filtro vermelho, Estereoscópio,
Separador de Remy - descrição, base fisiológica e manejo de cada um ; Etapa
Monocular : tratamentos para o direcionamento visual, Fixação, acuidade visual,
amplitude de acomodação. Flexibilidade ; Etapa Binocular : Antisupresivos,
tratamento da correspondência sensorial, tratamento para a visão binocular,
flisão. Reservas e Ca / Ac .

Lentes de Contato II

Aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos para correlacionar os dados,
afim de manejar corretamente os pacientes para adaptação.
Conteúdo: Anatomia a fisiologia comeal, Anatomia e fisiologia
lacrimal, extensiometria e paquimetria, importância do parpadeo, modelos
especiais, lentes de contato esféricas, lentes de contato biesíericas, lentes tóricas,
lentes bitóricas. Soluções limpadoras, Conservação, lavagem, lubrificação,
desproteinização, desinfecção química e térmica de lentes de contato flexíveis,
esterilização ; Definição de adaptação : História clínica de lentes de contato,
Anamnese, seleção do paciente, tomada de medidas oculares e das lentes,
correlação de dados clínicos, diagnóstico procedimentos, cálculo da lente de
teste, avaliação, cálculo da lente definitiva - controles. Uso prolongado de lentes
de contato. Emergências em lentes de contato, traumas produzidos por lentes de
contato. Soluções de problemas de usuários. Inserção e remoção de lentes de
contato flexíveis.

Rotação em Refração Infantil I

Conhecer o comportamento específico de crianças para assim melhorar

as condições de exame e tratamento, dando assim uma melhor atenção e uma
correção visual apropriada a estes pacientes.
Conteúdo: Desenvolvimento da história clínica infantil. Motivos de
consultas mais fi*eqüentes, Oítalmoscopia em recém nascidos, Critérios de

Correção em casos de: miopia, hipermetropia, astigmatismo, Defeitos fisioló^ós
- Sinais e Sintomas.
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Ética Profissional
Pretende familiarizar o futuro profissional tanto com as normas

jurídicas gerais de Direito, como aquelas pertinentes especificamente à
Optometria, para que possa exercer suas funções dentro das leis do nosso país de
forma Ética e Profissional.
Conteúdo: Direito : Definição, Finalidade, a moral, o jurídico, ética de
grupo, segredo profissional, violação do segredo profissional : Definição,
fórmulas, fundamento jurídico, Justa Causa, o profissional funcionário público,
exceções criadas por leis especiais, responsabilidade civil , ética do estudante,
relações com outras profissões. Compreender : imprudência, imperícia e
negligência. Experimentação permitida - limites éticos, imprudência, imperícia e
negligência - feita com o dever de cuidado, conceito de trabalho, trabalho
humano, irrenunciabilidade de direitos, fiaude laboratorial, trabalhos proibidos,
princípios da boa-fé, trabalho de mulheres, proteção à maternidade, extinção do

contrato de trabalho ; Ética e tributação, o profissional e as responsabilidades
tributárias ; Ética de grupo : Tribunais de disciplina e sua compreensão ; Ética na
publicidade dos serviços do profissional.

Meios Ópticos Corretores II
Aperfeiçoamento dos conhecimentos a respeito de tecnologia de
materiais ópticos usados como meios corretores, bem como aprimoramento
prático das técnicas de confecção de lentes para correção total ou parcial.
Conteúdo: Tecnologia de materiais, materiais ópticos usado como
meios corretivos, técnicas de fabricação de lentes e armações de óculos,
fabricação e adaptação de lentes de contato, tecnologia empregada na fabricação
de lentes de contatos. Lentes orgânicas. Propriedades qm'micas, Desbaste e
Biselado, Lentes orgânicas coloridas : sua obtenção, Limpeza de lentes orgânicas,
Procedimentos e métodos de correlação para a prescrição de meios corretores.
Descrição e dados. Sistemas de Notação, Conversão de outras para a notação
padrão. Detalhes a se considerar para a execução exata da prescrição, Seleção de
armações apropriadas e com medidas exatas, Têmpera de cristais ópticos,
Sistemas Ténmcos : Fomos e sua operação, Temperatura adequada para
atribuição da têmpera sem alterar a potência da lente. Sistema químico, Processo
para obter o endurecimento, Provas de dureza segunda normas internacionais,
Têmpera de Lentes de potências variadas, Determinação de lentes que se podem
ou não aplicar têmpera, Limpeza de lentes por ultra-som. Características e
emprego do aparelho de limpeza por ultra som, Preparação das bandejas suporte
para efetuar a limpeza, Regulagem do tempo e do equipamento para a limpeza,
Metalização e Tinjimento de lentes oflálmicas : por alto vácuo - para lentes
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minerais, Emprego do equipamento para deposição por alto^^étío, Uso da
balança de precisão. Aplicação de cálculos e normas ao efetuar metalização,
Obtenção de diferentes cores, Tinjimento de lentes orgânicas : Aplicação da
técnica OPALUX nas bordas das lentes.

Rotação em Lentes de Contato e Ortóptica I
Adquirir os conhecimentos teóricos básicos sobre as condições normais
e anormais da visão binocular afim de poder diagnosticá-las e prevê-las
mediantes métodos e procedimentos ortopleópticos.
Conteúdo: Conhecimento de músculos extra-oculares e intra-oculares

sua fisiologia e anatomia, conhecer os princípios da visão binocular e identificar
seus componentes básicos, conhecer os conceitos básicos da Heteroforías, uso de
métodos objetivos e subjetivos na detecção de desvios, implicações da anatomia
facial e ocular no uso de lentes de contato, seleção do tipo específico de lente de
-contato e seu material de fabricação segundo dados anatômicos oculares e faciais,
manejo e atenção à pacientes, Execução, reorganização e seguimento de
históricos clínicos de clientes com lentes de contato, Execução, reorganização e
seguimento de históricos clínicos de clientes em ortóptica.

Optometria IV
Visa adquirir os conhecimentos básicos sobre o comportamento
específico de pacientes idosos e infantis , para através destes determinar o
método de correção que melhor se adapte as suas necessidades.
Conteúdo: Embriologia do olho, distúrbios oculares congênitos e modo
de transmissão genética, fatores prenatais que modificam o desenvolvimento,
Infecções congênitas e lesões oculares por fórceps, desenvolvimento motor
grosso e fino, desenvolvimento ontogenético da visão monocular e binocular,
Fixação, acuidade visual e a visão binocular e monocular, idades de estabilização
e aperfeiçoamento, o olho no momento do nascimento, Mobilidade e reflexos
oculares, desenvolvimento da história clínica infantil, interrogatório e motivos de
consulta mais fi-eqüentes, métodos para determinar a acuidade visual segundo a
idade, dominância, Habilidade funcional visual, Oftalmoscopia em recém
nascidos, retinoscopia estática e dinâmica, drogas para exames de diagnóstico,
cicloplégicos e midriáticos ; Critérios de correção em casos de miopia,
hipermetropia, astigmatismo e afaquia, impotância da idade e da avaliação
motora, sinais e sintomas ; Definições de classificação segundo a idade, escala

periódica das quatro idades humanas, aspectos psicológicos, características
específicas do cliente idoso, efeitos do envelhecimento, mudança anatômicas e
fisiológicas normais produzidos pela idade, Hipertensão arterial, arteriosclerose,
retinopatia hipersensível, envelhecimento ocular a nível de retina, história clínica
de pacientes idosos, efeitos da idade na acuidade visual, mudanças de
acomodação, Afaquia.
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Saúde Visual Pública

Dá conhecimentos que visam identificar o perfil do paciente da região,
bem como apresentar uma abordagem, estatística das condições da saúde visual
pública da região, bem como das principais patologias visuais que afetam sua
acuidade visual.

Conteúdo: Definir e conceituar a saúde da comunidade, conceituar e
explicar os problemas de diminuição visual e cegueira da população, formas de
exames à pacientes, relações entre visão e meio ambiente, o olho e o trabalho,
problemas visuais e o aprendizado, causas da cegueira em desenvolvimento e sua
detecção, condições genéticas que
ocasionam alterações oculares, carga
hereditária, Optometria infantil, xeroftalmia, tracoma, oncocercose, lepra, AIDS,
Catarata, traumatismos oculares e suas causas, o papel do Optometrista na saúde
visual pública; edpidemiologia, estatísticas, busca e detecção de doenças oculares
na população, O papel dos meios de comunicação social na prevenção de
problemas visuais.

Farmacologia
Conferir ao estudante de Optometria os conhecimentos necessários
para compreensão dos tratamentos farmacológicos e das alterações que estes
podem produzir na visão.
Conteúdo: Princípios gerais, farmacociética, farmacodinâmica,
princípios da terapêutica, toxicologia ; Drogas que atuam no sistema nervoso :
ação sobre o sistema Simpático, parasimpático e sobre o sistema nervoso central;
Agentes analgésicos e antinflamatórios, mecanismo de ação, hormônios e agentes
hormonais; Vitaminas : Classificação e descrição, Drogas que atuam direta e
indiretamente sobre a função visual.

Higiene e Segurança no Trabalho/Tópicos de Humanidades
Visa conferir ao estudante o conhecimento de procedimentos de
segurança no trabalho que podem melhorar seu desempenho, bem como evitar
acidentes, além de prover a ele base para melhorar seu relacionamento pessoal,
tanto com pacientes como com funcionários.

Conteúdo: Limpeza e organização do consultório, equipamentos de
segurança individual, técnicas de segurança em manuseio de equipamentos e
ferramentas, relacionamentos pessoais, respeito por diferentes formações,
diferentes papeis de indivíduos na sociedade e sua importância. O cidadão. O
poder. A sociedade. As relações entre o Estado e o indivíduo. Os grandes
grupamentos humanos no Brasil. As condições de vida. A preservação do meio
ambiente. A ecologia. Nutrição e saúde. Educação: elementar, secundário,
superior. A vida em sociedade. O "ser" na sociedade brasileira. A Constituição
de 1988. Aspectos constitucionais: o indivíduo, o grupo, o meio ambiente, a
sociedade.
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Qualidade em Serviços

Destina-se a desenvolver hábitos que assegurem qual^ède^o só em
nível pessoal, como também ao executar tarefas.
Conteúdo: Qualidade no Relacionamento com o Paciente, Qualidade
de Relacionamento com Funcionários, Técnicas de segurança e Precisão de
Diagnósticos e tratamentos, Implicações da Higiene Profissional na Qualidade de
Atendimento. Competitividade e competência. Qualidade, competitividade e
produtividade. Os significados da qualidade e o processo administrativo.
Princípios operacionais. O controle de processo através de métodos estatísticos:
causas permanentes e temporárias, estabilidade do processo, especificações
(estabelecimento e atendimento), aperfeiçoamento contínuo do processo, atuação
sobre a variabilidade.

Visão Subnorma!

Visa reconhecer pacientes total ou parcialmente cegos, cuja acuidade
visual não pode ser restaurada com meios corretivos convencionais, mas que
através de meios ópticos especiais podem obter melhoras de sua qualidade de
visão.

Conteúdo: Identificação de clientes com visão subnormal - Definição ,
Diferença com ambliopia, classificação, Incidência, prevalência, história,
Limitação visual, cego legal, fatores etiológicos, História clínica manejo de
clientes com visão subnormal, ampliação por distância e por tamanho, ampliação
angular, ampliação por projeção ; Auxílios ópticos : telescópios, microscópios,
lupas ; Auxílios não ópticos : Iluminação Tiposcópio, Filtros, stand de leitura modos de uso e aplicação, métodos de campimetria, fatores interferentes sobre o
campo visual, defeitos básicos do campo visual, Hemianopsias e Escotomas,
Enfermidades gerais que produzem alteração do campo visual, Enfermidades
oculares que produzem alteração do campo visual, drogas que afetam o campo
visual. Método de perimetria e sua interpretação, técnicas de treinamento e
reabilitação, fatores psicológicos e sociológicos do paciente com visão
subnormal.

Estágio Supervisionado
Realizar mediante conhecimentos prévios , tanto gerais como
específicos da Carreira, um trabalho de investigação e acessória a fim de
estimular as relações interprofissionais, e pesquisas tanto dentro de uma área
específica como de áreas interdisciplinasres.
Conteúdo: Trabalho de pesquisa sobre um tema específico, sob
supervisão de professores da área ; Implementação do método científico,
recompilação de dados, desenvolvendo o trabalho, sustentando e discutindo os
resultados.
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Rotação em Refração InfantilII
Visa ampliar os conhecimentos sobre as técnicas de análise e correção
de problemas visuais, levando em conta técnicas especiais de manejo em
Optometria Infantil, ao se formar um critério Clínico.
Conteúdo: Atenção sobre pacientes pediátricos, compilação e
seguimento de Históricos Clínicos de Refiação Infantil, Critérios de Correção em
pacientes infantis, Desenvolvimento visual infantil e fatores interferentes,
Identificação de causas fi*eqüentes de problemas visuais, O papel da educação
para a acuidade visual.

Rotação em Lentes de contato e Ortóptícas II
Aperfeiçoar o conhecimento adquiridos para aprender a correlacionar
os dados encontrados e adquirir destreza no manejo da História Clinica de
pacientes, para efetuar uma adaptação adequada a cada tipo de pacientes.
Conteúdo: Analisar aspectos Clínicos de adaptação a lentes de
contato, aplicar métodos de medição de sensibilidade e espessura da cómea,
implicações da geometria facial e ocular na determinação do tipo de lentes de
contato.
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ISBN 84-87087-07-8

- ÓPTICA FISIOLÓGIA - TOMO 1
Mariano Aguilar / Felipe Mateos
Universidade Politécnica de Valência

- ÓPTICA FISIOLÓGIA - TOMO 2
Mariano Aguilar / Felipe Mateos
Universidade Politécnica de Valência
ANATOMIE OCULARE

JD. Spooner
Societá d'Optometria D'Europa ,Bruxelles

LA FUNCION VISUAL EN EL ANÁLISIS OPTOMETRICO
Rossana Bardini

Colé^o Nacional de Opticos-Optometristas

LENTES DE CONTATO : TEORIA E APLICAÇÕES 2" Ed.
Livraria Roca,São Paulo - 1981

t
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Perfil Profissional Pretendido

O profissional formado em Tecnologia Optométrica estará apto a:
• Medir a acuidade visual;

• Dominar e se especializar em Optometria nas diversas áreas de
atuação;
• Incentivar hábitos e rotinas de medição da acuidade visual;
• Determinar e prescrever meios ópticos corretores;
• Produzir meios ópticos corretores;

• Adaptar meios ópticos corretores;
• Verificar o estado físico e técnico dos meios ópticos corretores;
• Pesquisar e desenvolver novos materiais, instrumentos e equipamentos
para uso optométrico.
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5.4.

Nominata do Corpo Docente
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5.4.1.

Relação Docente x Disciplina

Prof. Dr. Renato Soliani

Matemática

Prof. Dra. Silvana Moreira Simabuco

Física Geral

Prof. E>r. Adolpho Hengeltraub

Física Geral

Óptica (Física e Geométrica)
Prof. Mestrando Aiiton Ap. Alves Pereira

Língua Portuguesa
Química Geral
Qualidade em Serviços

Prof. Dr, Ademir de Marco

Anatomia Geral I

Prof. Dra. Maria Antônia Granville

Rotação em Refração Infantil I
Prof. Dra. Maria Eüza Miyako Tomotake

Rotação em Refração Infantil II
Microbiologia I

Microbiologia II

Prof Mestre Mara Lúcia Cristan

Metodologia de Investigação
Microbiologia II
Farmacologia
Estágio Supervisionado
Educação Física

Prof. Doutorando Wilson Peres Westaphal

Anatomia Geral II

Prof. Mestre Marli Matiko Anraku

Óptica Fisiológica I e Laboratório
Anatomia Ocular

Prof Mestre Heide Amaral Beduschi

Prof Espec. José Baffi Júnior

Inglês
Optometria I
Fisiologia Ocular

Óptica Fisiológica II
Prof Dr. Edison Duarte

Optometria I

Óptica Fisiológica II
Casos Clínicos

Prof. Dra. Margareth Rosa Priel

Introdução à Clínica Optométrica
Saúde Visual Pública

Fisiologia Humana
Prof Mestre Luiz Eduardo Ribeiro dos

Processamento de Dados I

Santos

Processamento de Dados II

Prof Dr. Gilberto de Andrade Martins

Estatística

Administração de Recursos
Humanos e Economia
Matemática

Prof. Dr. Fernando Antônio Pinto

Instrumentos Optométricos

Meios Ópticos Corretores I
Prof. Dra. Adalgisa de Jesus Leite

Optometria II e Laboratório de
Optometria
Ortóptica I
Ortóptica II

Prof. Dr. Orivaldo Lopes da Silva

Lentes de Contato I
Lentes de Contato II

Anomalias
Prof Dr. Arthur Dubeux

Ética Profissional

Prof Mestre Antônio Luiz Ferrari

Meios Ópticos Corretores II

Prof Mestre Nelson Ferreira da Silva Jr.

Higiene e Segurança no Trabalho
/ Tópicos de Humanidades

Prof Dr. Antônio César de Oliveira

Anatomia Ocular
Anomalias

Ortóptica II
Prof Dr. Eduardo Camacho

Fisiologia Ocular
Optometria III e Laboratório de
Optometria
Optometria IV

Prof Dr. Javier Oviedo

Prof José Maria Plata Luque

Introdução à Clinica Optométrica
Optometria n e Laboratório de
Optometria
Ortóptica I
Rotação em Lentes de Contato e
Ortóptica I
Rotação em Lentes de Contato e
Ortóptica II
Visão Subnormal

5.4.2.

RISRICA

Relação Disciplina x Docente

t'^orcno^
Matemática

Prof. Dr. Renato Soliani

Prof. Dr. Gilberto de Andrade Martins
Física Geral

Prof. Dra. Silvana Moreira Simabuco

Prof. Dr. Adolpho Hengeltraub
Língua Portuguesa
Química Geral

Prof. Dra. Maria Antônia Granville

Óptica (Física e Geométrica)

Prof. Mestrando Ailton Ap. Alves Pereira
Prof Dr. Adolpho Hengeltraub

Anatomia Geral I

Prof. Dr. Ademir de Marco

Microbiologia
Fisiologia Humana
Educação Física

Prof. Dra. Maria Eliza Miyoko Tomotake
Profa. Dra. Margareth Rose Priel

Anatomia Geral II

Prof Doutorando Wilson Peres Westophal
Prof. Dra. Maria Eliza Miyoko Tomotake

Microbiologia II

Prof. Mestre Mara Lúcia Cristan

Prof Mst. Marli Matiko Anraku

Óptica Fisiológica I e Laboratóno Prof Doutorando Wilson Peres Westophal
Anatomia Ocular

Prof Dr. Antônio César de Oliveira

Prof Doutorando Wilson Peres Westophal
Inglês
Optometria I

Prof. Mestre Heide Amaral Beduschi

Prof. Espec. José Baffi Júnior
Prof. Dr. Edison Duarte

Fisiologia Ocular

Prof. Espec. José Baffi Júnior
Prof Dr. Eduardo Camacho

Introdução à Clínia Optométrica

Prof. Dr. Javier Oviedo

Prof. Dra. Margareth Rose Priel
Processamento de Dados I

Prof Mestre Luiz Eduardo Ribeiro dos
Santos

Estatística

Prof Dr. Gilberto de Andrade Martins

Instrumentos Optométricos
Ótica Fisiológica II

Prof. Dr. Fernando Antônio Pinho

Prof. Espec. José BafFi Júnior
Prof Dr. Edison Duarte

Optometria II e Laboratório de
Optometria
Metodologia de Investigação

Prof Dr. Javier Oviedo

Meios Ópticos Corretores I

Prof Mestre Antônio Luiz Ferrari

Processamento de Dados II

Prof. Mestre Luiz Eduardo Ribeiro dos

Profa. Dra. Adalgisa de Jesus Leite
Prof. Dra. Maria Eliza Miyoko Tomotake

Santos

Ortóptica I

Prof. Dr. Javier Oviedo

Lentes de Contato I

Prof, Dra. Adalgisa de Jesus Leite
Prof Dr. Orivaldo Lopes da Silva

Anomalias

Prof Dr. Antônio César de Oliveira

Prof Dr. Orivaldo Lopes da Silva

RÜWIC*

Administração de Recursos

Prof. Dr. Gilberto de Andrade Martins

Humanos e Economia

Optometria III e Laboratório de

Prof. Dr. Eduardo Camacho

Optometria
Casos Clínicos

Prof. Dr. Edison Duarte

Ortóptica II

Prof. Dr. Antônio César de Oliveira

Lentes de Contato II

Prof. Dra. Adalgisa de Jesus Leite
Prof. Dr. Orivaldo Lopes da Silva

Rotação em Refração Infantil I

Prof. Dr. Ademir de Marco

Ética Profissional

Prof. Dr. Arthur Dubeux

Meios Ópticos Corretores II
Rotação em Lentes de Contato e
Ortóptica I
Optometria IV

Prof. Mestre Antônio Luiz Ferrari

Saúde Visual Pública

Prof. Dra. Margareth Rose Priel

Farmacologia
Higiene e Segurança no Trabalho
/ Tópicos de Humanidades
Qualidade em Serviços

Prof. Mestre Marli Matiko Anraku

Visão Subnormal

Estágio Supervisionado
Rotação em Refração Infantil II
Rotação em Lentes de Contato e
Ortópticos II

Prof. Dr. José Maria Plata Luque
Prof. Dr. Eduardo Camacho

Prof. Mestre Nelson Ferreira da Silva Jr.

Prof. Mestrando Ailton Ap. Alves Pereira
Prof. Dr. José Maria Plata Luque
Prof. Mestre Marli Matiko Anraku
Prof. Dr. Ademir de Marco

Prof. Dr. José Maria Plata Luque

WJSíCCA

5.4J.

Currículum Vitae do Corpo Docente

PROF.DR. RENATO SOLIANl

Doutor em Ciências (Matemática Aplicada). Mestre em Ciências
(Matemática) pela Universidade Estadual de Campinas. Bacharel em
Engenharia Industrial (Mecânica) pela UNIMEP. Licenciado em
Matemática pela PUC.
Professor Universitário desde 1974.
Coordenador de vários cursos universitários.

PROF*. DRA.SILVANA MOREIRA SIMABUCO

Doutora em Ciências (Tecnologia Nuclear) pelo Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN/USP) - São Paulo. Mestre em
Agronomia (Energia Nuclear na Agricultura) pela ESALQ/USP.
Licenciatiu-a Curta em Ciências e Plena em Física na UNESP.
Professora Universitária desde 1982.

Vários trabalhos escritos publicados.

PROF. DR. ADOLPHO HENGELTRAUB

Tf

• Doutor em Ciências pela UNICAMP. Bacharel em Física pela USP.
• Professor de Bacharelado desde 1965.

• Vários trabalhos publicados e em publicação.
• Tradutor de vários livros didáticos.

PROF*. DRA. MARIA ANTONIA GRANVILLE
Doutora em Letras pela FFLCH/USP.
Tese:"Respostas Verbais Ambíguas - Um Estudo com Alunos do 1® Grau"
Mestre em Letras pela FFLCH/USP. Dissertação:"A Ação Catequítica de Anchieta".
Trabalhos escritos e publicados.
Professora-Adjunta do Quadro ck) Magistério Superior da Aeronáutica, na Divisão de
Ensino da AFA/Pirassununga; também ministra e coordena o ensino de Português para
cadetes e oficiais estran^irc».

TH
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PROF. MESTRANDO AILTON AP. A.PEREIRA

Engenheiro Químico pela Universidade Federal de São Carlos.
Especialista em Engenharia e Administração da Qualidade de
Produtos e Serviços, na FAAP. Em andamento: especialização e
mestrado em Engenharia de Materiais pela UNICAMP.
Químico responsável pela Freios Varga S/A.
Docente do Ensino Superior desde 1993.

PROF. DR. ADEMIR DE MARCO

tT

Doutor em Anatomia pela Instituição de Ciências Biomédicas da Universidade
de São Paulo; Mestre em Biologia e Patologia Buco-Dental na Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (UNICAMP); Licenciatura em Psicologia pela
Universidade Metodista de Piracicaba(UNIMEP).
Professor Concursado do Departamento de Anatomia da UNIMEP desde 1980,
ministra aulas práticas e teóricas para o Curso de Graduação em Educação
Física.

PROF'. DRA. MARIA ELIZA MIYOKO TOMOTAKE
' Doutorada e Mestre em Ciências Biológicas (Zoologia) na Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Instituto de Biociências, UNESP Can^us de Rio Claro. "Latu Sensu" em Biologia Geral. Licenciatura Curta e
Plena em Ciências. Habilitação em Biologia na Faculdade de Filosofia, Ciências
de Letras "Nossa Senhora do Patrocínio"(Itu).
► Vários trabalhos escritos publicados.

PROF'. MARA LÚCIA CRISTAN

tT

Licenciatura Plena em Ciências Sociais pelo Instituto de Letras, Ciências Sociais
e Educação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
(UNESP). Mestrado pela Faculdade de Educação Física da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP).

Pós-graduação em "Métodos e Técnicas de Pesquisa em Educação Física" pela
UNICAMP.

Vários trabalhos escritos e publicados. Professora Universitária desde 1986.

itJ
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PROF. DRNDO. WILSON PERES WESTAPHAL

Mestre em Ciências, especializado em Anatomia e Fisiologia pela
Faculdade Barão de Mauá - Ribeirão Preto.

Especializado no Ensino de Ciências, licenciado pela Universidade

^

Federal de São Carlos, Licenciado em Ciências na UNES? - Marília.
Professor desde 1975.

PROF'. MESTRE MARLI MATIKO ANRAKU

Mestre em Ciências Biológicas (Microbiologia Aplicada) e
Farmacêutica formada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Araraquara - UNESP.
Professor Universitária e Coordenadora do Curso de Ciências

Biológicasral de São Carlos, Licenciado em Ciências na UNESP Marília. Mad. Médica do UNIMAR.

PROF". MESTRE HEIDE AMARAL BEDUSCHI

Mestre em Língua Inglesa e Literatura Inglesa e Norte-Americana.
Mestre em Educação pela UNIMEP. Especialização em Arte e
Técnica da Tradução na PUC. Licenciatura em Letras e Graduação
em Fonoaudiologia pela UNIMEP.
Professora Universitária desde 1987.

Trabalhos escritos e traduzidos publicados.

PROF. DR. EDISON DUARTE

Doutor em Ciências(Anatomia Humana)- USP. Mestre em Biologia
e Patologia Buco-Dental, especializado emm Anatomia e Fisiologia
Humana. Graduado em Fisioterapia pela PUC.
Professor Universitário, membro efetivo da Comissão de Pós-

Graduação da Facudade de Educação Física da UNICAMP.

y

PROF\ DRA. MARGARETH ROSE PRIEL

Doutora em Neurologia E?q3erimental. Mestre em Biologia
Molecular, especializada em Neurologia Clínica na Escola Paulista
de Medicina, Formada em Medicina pela Faculdade de Ciências
Médicas de Santos.
CD/

Trabalhos escritos publicados.

PROF, MESTRE LUIZ E. RIBEIRO DOS SANTOS

Mestre em Física Computacional pelo Instituto de Física e Química
de São Carlos (USP). Especializado em Análise de Sistemas pela
UNIMEP. Bacharel em Física Computacional pela USP de São
Carlos.

Trabalhos e apresentações em vários congressos.
Professor de 2° Grau e Universitário.

PROF. DR. GILBERTO DE ANDRADE MARTINS

Tf

Doutor e Mestre em Administração pela Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo. Bacharel em Matemática pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André.
Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas da Fundação Santo André
desde 1982.

Vários trabalhos escritos publicados.
Professor de Ensino Superior e de Pós-Graduação desde 1986.

PROF. DR. FERNANDO ANTONIO PINTO

yf

Doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de
Campinas. Mestre em Energia Nuclear na Agricultura pela ESALQ.
Graduado em Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Rio Claro.

Professor Universitário de Pós-Graduação desde 1975.

PROP.DRA. ADALGISA DE JESUS LEITE
Doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento na Escola de Engenharia de
Sào Carlos. Mestre em Física Aplicada à Medicina e Biologia pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Licenciatura em Física
pela Universidade Estadual Paulista ''Júlio de Mesquita Filho"(UNESP).
Professora desde 1982
CD

Vários trabalhos escritos publicados.
<*/
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PROF. DR.ORIVALDO LOPES DA SILVA
Doutor em Física Aplicada (Biofísica) pelo Instituto de Física e Química de
São Carlos (Universidade de Sào Paulo). Mestre em Bioengenharia pela
Escola de Engenharia de Sào Carlos / Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo. Bacharel em Física, curso realizado no

Instituto de Física e Química de São Carlos(Universidade de São Paulo).
Professor desde 1979.

PROF. DR. ARTHUR DUBEUX

yf

Professor Titular nas Cadeiras Teoria Geral do Direito e Filosofia do Direito.

Dedica-se exclusivamente ao Magistério Superior.
Mestre pela FADUSP(USP).
Tese de Doutoramento orientada pelo Prof. Dr. Miguel Reale.
Vários trabalhos escritos e publicados.

PROF. MESTRE NELSON F.DA SILVA JÚNIOR

Tf

Mestre em Engenharia Civil: Hidráulica e Saneamento pela Escola
de Engenharia de São Carlos. Pós-Graduação: especialização em
Biologia Sanitária e graduado em Ciências Biológicas pela
Universidade Federal do Paraná.
Professor desde 1979.

Vários trabalhos escritos publicados.

PROF. MESTRE ANTÔNIO LUIZ FERRARI
Mestre em Bioengenharia na Universidade de São Paulo (Campus
São Carlos).

Licenciatura Plena em Física (Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras de Rio Claro)- UNESP.
Trabalhos escritos e publicados.

\
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Professor Universitário.
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PROF.ESPEC JOSE BAFFI JÚNIOR

Especialista

era Oftalmologia, formado em

Medicina

pelo

Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Taubaté.

y/

Autor do vídeo "Cirurgia do Estrabismo sob a Anestesia Tópica".
Docente de Oftalmologia na Universidade de Taubaté.

PROF. DR. EDUARDO CAMACHO

Formado em Oftalmologia pela Universidade Javeriana e em

Optometria pela Universidade La Salle, ambas na Colômbia.
Vários trabalhos escritos e publicados.
Professor Universitário.

PROF. MESTRE JOSE MARIA PLATA LUQUE

tT

• Mestre em Optometria pela Universidade de La Salle (Colômbia).
• Atualmente é Docente, Chefe da Clínica Optométrica e Chefe do

Departamento de Investigações Optométricas da Universidade San
Martin.
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O professor LVIS EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS é mestre em
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. ° Pr°f®»«»'
J^VISFísica
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VIEIRAe professor
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é mestre em
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universitário.
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PROF. DR.JAVIER OVIEDO

Tf

• Formado em Optometria pela Universidade de La Salle.
• Vários trabalhos escritos publicados.

• Foi Chefe do Departamento de Investigações Optométricas e
Docente da Universidade de La Salle.
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5.5.

Plano de Qualificação e Remuneração do Corpo Docente

5.5.1.

Plano de Qualificação do Corpo Docente

O curso superior de Direito contará com um corpo de docentes
integrado por 24 professores, 17 com nível de doutorado, 6 com mestrado, e 1
mestrando, relacionados no tópico 5.4 desse documento. O Plano Permanente de
Qualificação do Corpo Docente da Faculdade de Engenharia está baseado em 2
(dois) eixos principais. Partindo-se do princípio que se tenha um curso de
optometria, de alto nível e se minimize disfunções no desempenho, faz-se
necessária uma criteriosa seleção de profissionais docentes.
Critérios de seleção são, portanto, um eixo basilar para que se
maximize o potencial dos recursos humanos da escola. São utilizados dois
critérios para que o processo de seleção ocorra em bases objetivas e eficientes:
• requer-se experiência profissional e/ou didática com graduação em
mestrado ou especialização latu sensu do candidato a professor
interessado em ministrar aulas nas disciplinas da área de ciências
exatas que compõem o currículo básico do curso;
• requer-se experiência profissional e/ou didática com graduação em
nível de doutorado ou mestrado do candidato a professor
interessado em ministrar aulas nas disciplinas específicas do curso.
Ura plano de capacitação em bases permanentes é o outro eixo que
assegurará a qualificação necessária do corpo docente. Para tanto, a ASLEC
criou um Plano de Carreira do Docente (P.C.D.) que regulamenta os
procedimentos operacionais e disciplinares da política do pessoal docente de
cursos superiores de graduação. O plano prevê a constante atualização,
aperfeiçoamento e especialização do corpo docente e técnico-administrativo, a
partir do levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento de
pessoal. Prevê, também, a inclusão de professores em cursos de Doutorado,
Mestrado e Pós-Graduação latu sensu, de acordo com as carências identificadas.
Verbas estão previstas no planejamento econôraico-financeiro e serão alocadas
para atender a esse plano.

o
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5.5^.

Plano de Remuneração do Corpo Docente
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O regime de trabalho prevê 40, 30, 20 ou 10 horas semanais, de
acordo com a programação de cada disciplina ou atividade. Os professores em
regime de horas semanais terão a carga horária multiplicada por 4,5 horas-aula
semanais, mais 1/6 descanso remunerado e acrescida de 5% de hora-atividade.
A remuneração dos professores terá por base o salário-aula, cujo valor é relativo
à categoria funcional, como segue:
Qualificação
Pós-Graduado
Mestre
Doutorado

Hora-Aula*

D.S.R.**

Hora Atividade
5®/o

13,20
19,81
26,41

(1/6)
2,20
3,30
4,40

0,77
1,15
1,54

R$ Total

16,17
24,26
32,35

Fonte: ASLEC.
* Hora-Aula = 50 minutos.
** Descanso Semanal Remunerado.

O Plano de Remuneração da ASLEC prevê, também, um Programa de
Gratificação por Assiduidade, Tempo de Serviço e Titulação, conforme segue.

a) Tempo de ServiçoT^
1° ano completo -1%
2° ao 5° ano completo - 3%
5® ano completo - 3% + 1% a cada ano
b) Titulação
Especialização - 1° ano completo - 0,5%
2° ao 5® ano completo - 1%
5® ano completo - 1% + 0,5% a cada ano
Mestrado - 1® ano completo -1%
2° ao 5® ano completo - 1,5%
5° ano completo -1,5% + 1% a cada ano
Doutorado - 1® ano completo -1,5%
2® ao 5® ano completo - 2,5%
^ - Todos os percoituaís incidem sobre o salário dos professores.

5° ano completo - 2,5% + 1% a cada ano

FIs.
AU3Rt;:&

c)Assiduidade

Após o 1® ano letivo com carga horária total a 1%, anos
seguintes enquanto persistir.

5,6.

Regime Escolar, Vagas Anuais, Turnos de Funcionamento,
Número e Dimensões das Turmas

5.6.1.

Regime Escolar

As informações a seguir dão detalhes do Regime Escolar a ser
adotado:

Regime Acadêmico

Seriado Anual

Carga Horária

4.032 Horas-Aula

Duração do Curso

5 anos

Horário de Aulas

• De 2'a 6" feira:

Das 19:15 às 22:50 hs

• Aos Sábados:

Das 07:00 às 12:20 hs

Secretaria

De 2® a 6® feira: das 13:00 às 16:00 hs e

das 19:00 às 22:30 hs;
Aos Sábados: das 07:00 às 12:00 hs
Tesouraria

De 2® a 6® feira: das 09:00 às 22:00 hs
Aos Sábados: das 09:00 às 12:00 hs

c&
«r

S F1», n.'

5.6^.

Vagas Anuais

Serào oferecidas 80 vagas anuais.

5.6.3.

Turnos de Funcionamento

O curso terá um único turno, noturno, nos horários especificados no
item 6.6.1 acima.

5.6.4

Número e Dimensões das Turmas*

^.■ lAneTv ■

AnoH

Ano III

Àno IV

80

80

80

80

80

60

60

60

60

45

45

45

34

34

TAno

2° Ano
3° Ano

4® Ano
5° Ano

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"

Ano V

26

Total
Fonte: ASLEC

* Considerando uma taxa média anual de evasão da ordem de 12%.

5.7.

Biblioteca

5.7.1.

Organização

O acervo de livros à disposição dos alunos do Curso de optometria

será disponibilizado através da Biblioteca vinculada à Administração Geral, que
já está estruturada (quantidade, qualidade, espaço) para atender, em níveis
satisfatórios, os alunos desse Curso.

Flí. n."
m^)CA

Na Organização da Biblioteca é utilizado como processamento técnic^ocg^
o sistema de classificação decimal Dewey e o Código de Catalogação AngloAmericano, com software de controle específico, desenvolvido pela própria
entidade.

A Biblioteca está vinculada diretamente à direção geral da Instituição,
sob o comando de três bibliotecárias e o apoio de 4 auxiliares. Utiliza-se o
sistema de livre acesso para consultas e empréstimos.

À proporção em que a comunidade acadêmica for aumentando, com a
ampliação de novos cursos, a Biblioteca será suprida com um maior apoio de
recursos humanos.

O horário de funcionamento é de 2^ a 6^ feiras, das 08:00 às 23:00
hs, e aos sábados, das 08:00 às 12:00 hs.

Possui uma capacidade média para atendimento de 200 pessoas por
período.

5.7.2.

Acervo de Livros, Fitas de Vídeo, Periódicos e Assinaturas
Correntes

O acervo geral da Biblioteca que apóia as atividades educacionais da
FAENGE é composto atualmente de aproximadamente 29.500 livros. Possui
assinaturas de periódicos de interesse geral e para consulta especializada, além
de 350 fitas de vídeo e documentários. A programação de investimentos da
ASLEC inclui a expansão do atual acervo, de forma a que a biblioteca seja
depositária, no próximo ano, de 8.000 novos livros para cada modalidade de
curso superior a ser implantado.
Acervo Geral da Biblioteca
Livros

Fitas de Vídeo

Mapas
Periódicos Especializados
Assinaturas Correntes

29545

640
40
25
160

O Temário das fitas de vídeo está a seguir indicado:

CD/
N
$ Fls

Wí
RUSfilCA

Temário das Fitas de Vídeo Atuais
17
Astronomia

Biologia

25

Documentários

31

Eletro/Eletrônica

55

Física

38

Geografia

26

Geral

5.7.3.

135

História

25

Informática

57

Literatura

30

Matemática

32

Qualidade
Química

38
33

Infanto-Juvenil

98

Total

:)V-

640

Área Física

A Biblioteca está instalada numa área de 270,00 m^, conforme planta
em anexo.

ACERVO

INFANTIL

CABINESi 1 iC)
INDIVIDUAIS

1S.90

^

IO

S-Q
ACERVO
LEITURA

IO

Q-Q
O-Qr

4 IO
1.50

5 ((O.

e-Bi
3

I

IO

s-e
IO

e-s
PERIÓDICOS

+

IO

-Õ-

PERiaSiro

5-Ô
5

IO

«-e
10

□XEROX

§
ARQUIVOS

B-e
MICROS-

IO

1.IC5

^-0

LMICRGS,

eso

3.0o3

RECEPCAQ

ÊJIt

3^
L64>
QC
LJ

BIBLIOTECÁRIA

X

APOIO
TÉCNICO

ESTUDO
DE
PROFESSORES

X

Ljt
PUBLICO

X

0^

ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BIBLIOTECA
JAYME CHEQUE JUNIOR/FRANCISCO BORGES FILHO

1:100

Arquitetos

FL.01

5.7.4.

Plano de Expansão da Nova Biblioteca no Campus Universitário da
FIEL

A nova Biblioteca terá uma instalação física de 707,80 m^, cuja
terrapienagem já foi concluída, conforme croquis anexo.
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Para o acervo preve-se também sua expansão, conforme segue:
Previsão do Acervo de Livros para 1996/98
1996

1997

1998

Obras Gerais

860

1500

2000

Filosofia

370

500

800

3000

4000

5500

Tecnologia
Eletrônica / Proc, Dados / Engenharia
Belas Artes / Divertimento / Desporto
Lingüística / Filosofia / Literatura
Geografia / Biografia / História
Religião

4570

6000

7000

4680

6500

7500

110

200

250

2245

3000

3800

1675

2500

3000

192

250

300

Infanto Juvenil

3200

4000

4500

Assuntos Diversos

8428

9000

10000

35

38

40

180

210

250

29545

37698

44940

Acervo

Ciências Sociais e Educação

Ciências Puras / Ciências Aplicadas /

Periódicos: Revistas / Jornais e
Assinaturas Correntes

Assinaturas Não Correntes(Volume)
Total

Previsão do Acervo da Videoteca para 1996/98
Anos

Filmes / Documentários

5.7.5.

1996

1997

1998

640

750

900

Formas de Utilização

Os usuários da Biblioteca tem ao seu dispor um sistema de consultas
totalmente informatizado, através do qual pode fazer pesquisas bibliográficas,
etc.

Dependendo de cada requisitante, as consultas no acervo poderão ser
feitas "in loco", tendo à disposição mesas e cabines individuais. Para o
empréstimo, estabelece-se um prazo de 7 (sete) dias para a devolução ou
renovação.

Para o acervo de videoteca, os meios de utilização são: o Anfiteatro, a
Sala de Vídeo e até mesmo a residência do solicitante.
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ANEXO I

ATA DE CONSTITUIÇÃO
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ASSDCIAÇRD Lr-1EIRrK'SE Dl' ErnJCAÇRO E A-TURA -

flSLEC, Bstabslecida a Rua Secador Uerçiueiro nP 127/150 - Centro, na cid^
de de Limeire-SP,, entidade filantrópica de natureza educacional, cultu
ral e social de direito privado, neste ato represenfádo pel o /presidente,

Eng. D5V/ALOO R0E3ERT0 LEITE, vem nor meio desta recuerer de u/. 5a. o re oistro e arquivamento do Estatuto, c.qnfoime nijdlicaçso no Diário Dfiçial

do Estada em 2B/n6/B9.
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'os doze dias do mês de Maio de mil novecentos e oitenta/e nove,
cJ

as dez horas, reuniram-se numa das dependências da Escoía Técni
ca Einstein de Limeira Estado de são Paulo, sob a pres/ldência do

'professor Eng. OSVALDO ROBERTO LEITE, os cidadãos abaixo assina
dos e qualificados, especialmente convidados para constituírem /
uma Associação filantrópica da natureza educacional, cultural e/
social, sem fins lucrativos, com a f i na 1 id ad e.. d e promover a edu

cação e ensino, em

diversos níveis, modalidades, graus, no-

tadamente de nível superior. O Sr. Presidente convidou MARTA JO
SÉ LEITE SOARES, para secretariar a reunião. Em seguida esclare

ceu a natureza da Associação, a necessidade de contribuição ini

cial dos participantes para a formação do patrimônio social, os/
não fins lucrativos, bem como o impedimento de vencimentos pelos

serviços prestados a Associação na qualidade de Associação e o /
objetivo de atendimento das necessidades educativas de Limeira e

região, do estado e do proprio país. Depois de esclarecimentos e
discussões todos os presentes foram unanimes em aprovar a Ideia.

O Sr, Presidente apresentou uma minuta

estatuto, que apôs an^

lise e discussão foi lido

aprovado nos seguintes termos:
' -■ .r ^ t
ESTATUTO DA ASSOCIAÇAO LIMEIRENSE DE EtíIfCA<^A-0 E CULTURA -ASLEC-

Capítulo I- Da constituição. Denominação, Finalidade e Foro- Se

ção Cnica - Artigo 19 - A Associação Limeirense de Educação e

.♦.I.
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-02-

CuVtura - ASLEC - entidade filantrópica de natureza educac^nal,
cultural e social, de direito privado, sem fins lucrativo^, ten-

■

\do por finalidade difundir o ensino em seus vários níveas e moda

\i dades, principalmente o nível superior e a promoção /ocial e /
c\l tural do cidadão, dentro das tradições cristãs e democráticas
•rasileiras, por tempo indeterminado, rege-se pelo presente Est£

tuto e pela legislação vigente. Parágrafo Cnico- A Associação po^
dera criar e desenvolver quaisquer

atividades que se enquadrem/

em suas finalidades no Estado de Sao Paulo e/ou em outros locais

do Território Nacional. Artigo 29 - A Associação Liraeirense de /

Educação e Cultura -AEÍ%ÊC-, tem sede e foro na cidade de Limeira,
Estado de são Paulo. Capítulo II - Dos Socios e da Administração

Seção I - Dos Socios- Artigo 39 - A Associação tr-ni as seguintes
categorias de socios: I- Socios Efetivos - aqueles .que assinam /
a Ata de constituição da Associação Limeirense de Educação ,e CuJ^
tura - ASLEC

e contribuem para a formação do patrimônio ini

cial da entidade ou vierem a substitui-los. II- Socios Beneméri

tos - os admitidos pela Assembléia Geral Extraordinária em face/
de relevantes serviços prestados a Associação . III- Socios

Co^

peradores — aqueles que cooperam para que a Associação alcance /
suas finalidades, quando convidados, pof um período de dois anos,

podendo ser renovado. IV ~ Soc:ios Honorários — as personalidades
nacionais e/ou internacionais de destaque cultural, educacional

ou científico ou que tenham prestado serviços relevantes a soci^

dade, eleitos pel"a Assembléia Geral Extraordinária por unaminidáMe. S 19 - Os socios efetivos que assinam a ata de constitui-
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Çao são os fundadores da Associação Limcirense de Educaçao/e Cu_l
tura - ASLEC- e tem mandato permanente. 5 29- somente os /õcios/
\ efetivos integram a Diretoria da Associação» com mandato perma
>,0

V*

Vente

V "

e direito a votar e ser votado. Seção II - A Administra-

- , -

.

-

. / •

~ Artigo A? - são Õrgãos da administração: I- DirétonajII

'Assembléia Geral;III- Conselho Fiscal. Artigo 59- A Diretoria /

tem a seguinte composição: I- Diretor Pr es id en t e; II- Diretor Se^

cretãrio;III- Diretor Financeiro. Parágrafo Onicn- Os membros /
da Diretoria são eleitos por seus pares para um mandato de tres

anos, com exclusão do primeiro Diretor Presidente que tem taanda

to permanente. Ar t igo-* 6-.9-" Compete a Diretoria: T- Promover as /
atividades necessárias a consecuçao'das finalidades da Associa

ção; IT- Elaborar e aprovar o orçamento para o exercício e suas

alterações, bem como o balanço da Associação; TTT- Contratar o/

pessoal administrativo, técnico e docente e serviços necessá
rios ã Associação e entidades mantidas, fixando salários e hon£
rários, bem como designar os Diretoras e Vice-Diretores das un£
dades de ensino superior; IV- Aprovar o orçamento das entidades
mantidas; V- Aprovar os regimentos, regulamentos e outros asse

melhados das entidades mantidas; VI- Celebrar convênios com en
tidades educacionais e culturais nacionais e in t e r nac ionai s ;VII-^

Aprovar a criaçao e funcionamento de seminários, cursos, confe

rências, simpósios e assemelhados; VIII- Convidar os sócios co£
pefadores e/ou renovar seus mandatos; TX- Aprovar a criaçao,
teração, supressão, aquisição, transferencia e outras modifica-

J
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-OA

çoes de escolas, faculdades, cursos, habilitações e assein^lhados,
b í? in como c\i r s o s de especialização, n t n n 1 i zf ç a o c a pc r f e Vç comen

^>f

to e outros; X- Criar centros de estudos, cursos e debXtes cul-

.'P

urais e educacionais; XI- Programar exposições rult^rais e ed^

<v<í;
A

cativos; XII- Promover publicações por iniciativa própria ou m^
'diante convênio com outras entidades; XIII- Decidir quanto a

/

aquisição e alienação de bens moveis e imóveis, bem como quanto
ao recebimento de doações, legados, comodatos, auxílios e outros
benefícios; XIV- Apreciar os relatórios d a s e.n t i d ad e s mantidas;

XV- Designar comissões e grupos de trabalho; XVI- Cumprir este

estatuto; XVII- Eleger ^.^cj^elho fiscal e apreciar relatório/
anual; XVIII- Delegar atribuições específicos ou gerais ao pr£
sidente; XIX- Aprovar relatório anual

da Presidência; XIX- D£

terminar estudos e planejamentos, bem como autorizar a contra

tação de serviços profissionais; XXI- Eleger sõcio efetivo

//

quando ocorrer vacância no quadro de sócios dessa c a t egor i a.Ar^
tipo 79- As reuniões da Diretoria sã'o realizadas de acordo com

calendário previamente elaborado, em local, data e horãrixjs f_^
xados, quando ordinárias e por convocação•do Diretor Presiden
te ou 2/3 dos demais membros, quando extraordinária. § 19- Da/
convocação devem constar a' pauta dos assuntos a serem tratados.

§ 29- A convocação especificará 1 oca 1 ,..hor ár i o e primeira e se^

gunda convocação. S 39- A Diretoria reune-sê com metade mais /
um*de seus membros, em primeira convocação e com qualquer nu-

rae'ro em segunda convocação. S A9— As convocações sao feitas //
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por correspondência mediante recibo do destinatário ôu ecyítal/

pela imprensa local, com antecedência mínima de

h«ra^.§ 59-

As decisões são tomadas por maioria de voto dos presenYes, ca
bendo ao Diretor Presidente, ainda, o voto de deserapaie. Arti
V

go 89- Compete ao Diretor Presidente: I- Convocar e ,-presidir /
as reuniões da Diretoria; II- Convocar e presidir as Assemblé

ias Gerais; III- Representar a Associação em juízo e fora de
le; IV- Admitir, contratar e demitir o pessoal docente, tecn^
CO e administrativo da Associação e suas entidades mantidas;/
V- Constituir advogado e mandatários; VI- Representar a Asso

ciação perante as entidades e órgãos públicos e privados;VIIEraitir e endossar cheques-^ ordens bancarias; VIII- Gerir e /
administrar a Associação; IX- Emitir e aceitar títulos cambi

ais e assinar contratos

de financiamento; X- Al ienar e adqu^

rir bens patrimoniais da Associação ou dar em garantia; XI-F_i
xar salários do pessoal da Associação, em exercício na própria

Associação ou entidades mantidas; XII- Exercer o voto de qua
lidade nas Assembléias e Reuniões da Diretoria; JCIII-Ap r es entar relatório anual a Diretoria; XIV- Cumprir este estatuto e

a legislação vigente, inclusive das entidades mantidas.- § 19As competências de que se tratam os incisos VII, IX, X depen

dem de autorização específica da Diretoria. § 29 - O Diretor/
Presidente

e substituído em suas ausências e impedimentos //

pelo Diretor Tesoureiro e na falta deste pelo Diretor Educacio^

nal. Artigo 99- Compete ao Diretor Financeiro: I- Substituir o
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Diretor Presidente em seus eventuais impedimentos ou suced^ Io
era caso de vacancia do cargo, ate preenchimento, no prazo/ de /

30 (trinta) dias; II- Exercer atribuições próprias da fu^nçao,/
zelando pelo equilíbrio e bom desempenho financeiro da/Associa
ao; III- Assinar com o Diretor Presidente os cheques e o
raento bancário; IV- Prestar contas das despesas autorizadas ; V-

Encaminhar a documentação financeira e contábil ao contador; /
VI- Autorizar as despesas previstas e as aprovadas pela Diret£

ria; VII- Exercer outras atribuições de1egadas"pe1 a Diretoria.

Artigo 10- Compete ao Diretor S ecr e t ã r io :1-S e c r e t a r i ar as Reu
niões da Diretoria e Assembléias Gerais; II- Manter em ordem

e em dia os serviços da secretaria; IlI-Preparar o expediente/

para assinatura do Presidente; IV- Supervisionar os. serviços /
de secretaria das entidades mantidas; V- Exercer outras atrif

buiçõcs delegadas pela Diretoria. Artigo 11- A Assembléia Ge
ral é constituída pelos socios efetivos cooperadores e beneme^
0

ritos. § 19 - Todos os socios tem direito a voto, cabendo ao/

Presidente o voto de desempate, sendo as votaçoes secretas. /
Artigo 12- A Assembléia Geral reune-se ordinariamente em jane^
ro de cada ano e extraordinariamente quando convocada pelo Pre^

sidente. § 19 - A convocação sera feita cora antecedência míni
ma de 72 (setenta e duas) horas, mediante recibo do destinatá

rio ou por edital na imprensa local. § 29- A Assembléia Geral/
, reune-se em primeira convocação com a presença da metade mais/

um'dos socios e em segunda convocação, duas horas após, com a/
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prcsPTiça de qualquer numero de socios. S 39- As deliberaçoe/ da
A s K i' ni b 1 õ i a Geral s a o t o m a d a r por maioria s i in 1 o . A r t i p,o L3- Ê /
da competência da Assembléia Geralt I-» Propor ao Presidente a /
V»

K+

dmissão de socios beneméritos; II- Eleger os Socios Honorários;
V

..<0

I- Ouvir o Relatório Anual da Diretoria sobre Associação; IV-/

-o

•Propor medidas relativas ao desenvolvimento da Associação; V-ln-

dicar Comissões ou Grupos de Trabalho, quando solicitada; Vl-0p
nnr (juanto a

assuntos educacionais, culturais e sociais apresen

tados pela presidência. Artigo 1^- O Conselho .fiscal i constitui^
do de tres membros, eleitos pela Diretoria para o mandato de //
dois anos, permitidtí ;a recentuçao. § 19- Cabe ao Conselho Fiscal
emitir parecer sobre as contas da Associação, nos termos de le

gislação vigente. § 29- O Presidente do Conselho Fiscal ê esco
lhido pelos seus pares, § 39- O Conselho Fiscal exerce atribuiI

ções específicas, de que trata a legislação vigente, § 49- Cabe
a Associação colocar ã disposição do Conselho Fiscal seus livros,
documentos e informações necessárias 'ao cumprimento de suas atr^
buições legais. § 59- Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal por re
nuncia, impedimento ou ausência sistemática, a Diretoria da As

sociação designa membro para completar o mandato. Capítulo IIIDo PatromSnio Social - Seção Onica- Artigo 15- O patrimSniò so

cial ê constituído de: I- Contribuição dos Socios efetivos; II-

Bens Moveis e Imóveis; III- Rendas, juros, aplicações, contribu^
ções diversas, valores em dinheiro; 1V~ Doação, legados, auxi
lias, subvenções, contribuições dos alunos; V- Resultado de ser-
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viçoR prestados diretamente, pelas entidades mant idas e/oiyme-

\ diante convênios ou contratos. Artigo 16- Os sócios não çespo£
Ndem individual ou coletivamente pelas obrigações assumidas pela

\
~
- r •
A|sociação. Capitulo IV - Das Disposições Gerais - Seção Dnica

yX^Artigo 1? - Os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal ou

o^

tros que venham a ser criados nao são remunerados sob qualquer

forma e pretexto. Parágrafo Onico - Os Diretores e Socios pod£
rão exercer funções remuneradas somente junto as entidades man^

tidas. Artigo 18- Nao ha distribuição de lucros, gratificações,
dividendos ou outras formas indiretas de remuneração. Artigo 19
%♦

Havendo "superávit" será "ápllílado exclusivamente no desenvolvj_

mento da Associação, vedada a remessa para o exterior. Artigo/
20- Nenhum dos Socios ou membros da Diretoria ou Conselho Fis

cal de que trata este Estatuto, responde civil oti c r irainalmerite pela Associação. Artigo 21- O patrimônio da Associação sera
devolvido aos seus-doadores Socios Efetivos- se dentro de cin

co anos não forem atingidas finalidades para as quais foram //
destinadas. Artigo 22 - Os Socios Efetivos, Coope r ad or e s , Bene^

méritos e Honorários podem deixar d-e integrar o quadro associ^
tivo da Associação Liraeirense de Educação e Cultura -ASLEC-, a

pedido ou em face de condenação criminal transitada e julgado./
Artigo 23- A Associação Limeirense de Educação e Cu1tura-ASLECtem duração indeterminada e somente poderá ser dissolvida por/
'deliberação da Diretoria para esse fim especia 1mente convocada,
mediante a votação de 2/3 (dois terços) de seus membros votan-
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tes. Pnragrafo Onico- Era caso de dissolução a própria Diretoi^a
kque

tomar essa decisão indicTra ..i encifJ ide educacional legaVraer^
constituida e registrada nos orgaos competenCas, a quenysera

>

^e^inado seu patrimônio. Artigo 2'4- Ao socio que deixar /a AsV*

j
~
.
J
açao nao é devida qualquer indenização judicial ou extra-

judicial por tempo de associado ou contribuição de qualquer na

tureza. Artigo 25- O presente Estatuto somente poderá ser alte

rado por maioria de socios votantes de Reunião Extraordinária /

da Diretoria, para essa finailidade convocada. Artigo 26- Este /
estatuto entra em vigor na data de sua aprovaçao, revogadas as/
•

4

disposições era contrario. Foi proposto e aprovado que o profes
sor Eng, Osvaldo Roberto Leite providencia

o registro do esta

tuto, bem como foi designado o dia 19 as 9:00 hocfís para reu-

nião dos Socios Efetivos, no mesmo local, para procederem a //

eleição da Diretoria, nos termos do'estatuto aprovado. O Sr. /
Presidente agradeceu a participação dos presentes e daqueles /
que assinam a presente Ata da constituição da Associação Lime_i
rense de Educação e Cultura -ASLEC-, na qualidade de socios //
efetivos, seus fundadores e demais presente. Nada mais havendo

para ser tratado, foi encerra,da a reunião as 1Í:Q0 horas. E, /
para constar, foi lavrada a presente Ata,

vai pelo Sr. Pr^
•

i'

sidente, por mim designada Secretaria e pelos demais socios Efetivos

assinada.
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assemblEia

ATA

DE

ELEIÇÃO

DA

geral

* Ffe,

iV

DIRETORIA

ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ASLEC -

As 9:00 horas do dia 19 de Maio de 1,989, numa das dependências

,da

ESCOLA TEcNICA EINSTEIN H Rua Senador ViTí^ueiro, \p 122/150»

em Limeira, Estado de SÃo Paulo., reuniram-se os Sócios Efetivos
.ST
íí.

da Associação Limeirense de Educaç.ao e Ctilttira, sob a presidên
tí^

o'^

cia do Eng. Osvaldo Roberto Leite, para proceder a eleição da /
Diretoria, nos termos estatutários, O Sr. Presidente convidou /
Maria Jose Leite Soares, para secretariar a reíuniao. Em seguida

procedeu-se a eleição da Diretoria que i>assoiJ a ser assim cons
tituída: Diretor Presidente: Eng. Osvaldo Roberto Leite; Dire
tor Secretario: Maria Jose Leite Soares, e Diretor Financeiro:

Rosely Silvia Affonso Leite, Os eleitos foram empossados e os/
r

trabalhos proceguiram, tendo o Sr, Presidente agradecido e di£
corrido sobre a responsabilidade da piretoria na concretização

dos ideais e finalidades da Associação, Foi proposto e aprova
da proposta de eleição do Conselho Fiscal em outra oportunida
de. Nada mais havendo para ser tratado foi encerrada a reunião.
E, para constar foi lavradà a presente ata, que vai pelo Sr. /
Presidente, por mim Secretária e pelos demais soc.ios efetivos/
presentes assinada.
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a ral. tiarclcHi (indo am 3ly 88. d*vi«tgieai4«ub<icadoi|

•m OI/OUSS a OCI ic-trie e^rc.o ií"liÍ4i;il'Aal

t'0 lociai ancariarlo em )I da Jarmíbro da I 688 pubiicadoi no OiAnn

Aprovação a manuiancAo doi raWiwAi^ipuradot pec

OliCial do Eiiado d* Slo Paulo no diA vmia a cmeo d« Abril da I 989.

permeio com laiuiiedot luiuroa

mo Fitcal. tendo mdaago corno mm^^Q^ef^ilyò^^^ann^ai- Jo4o

0INA8lAPd(airc . a) laiiva <mcui«*o a voikM do Aniatdt-a da Difa-

II Foi jprovAdo por unAnirrvdada, a rilnriçAo no todo o Lucro LlooidO

loi.a. 8alancd Palr-mon.ai a Onn^nai*aii*at F .nanca.rot fa'aranta1 ao
«>ate.i<le ancairado am 31 da darafraxe da IMS. bl Oal>ba'ar lobia a

dri aiAtcIc-e lindo. Iam diitMlvj>t;Ao d« di-ridvndoi pa-i lar incerMCA'

Primo Seralrti, bietiln-ro. cetsdn, edvogedu e demciiiaiSo tJiue

do 40 caeiiaí laciai. conlorma prooogia da Diraiona obiato na daiiba-

84 em Rio Clero- ibrahim Feicto 2urlia. bretilaue. caud/ ad-rcgado.

dfti>na«to a aa- oada aa 'v;'o Houi-Jo aoti'»» na •••'ci«'0. cl Ag-a
va^éa da ccrra.;Aa da aio^aa.^aa manataf^a da capdat aoc>ai il -

latAo am AiionUiiAia qaral ttCraoidinArit, raalirida a irquir, 111 . ígi

TAAOROpNANiAMENTE; ■ «I Ratdruofndnia dai aadai a amiiio da
naval caoratii. da ac9'da co-n a novo oadraa /nonat4')0. bl Auvnanto

dd eapiial tooal com aotova-iavrianie da vaibai coniibau cl Aiificio

do avNgo S* da aaiaiula loo a*, dj OOirai aiiuntoi da intaraiia ioc*ai

OlLieERAÇÕCS: 11 Aitan-«>*a Caral 0'dináfia • ORDEM 00 OIA

eiidania e dormciraon A «uA FrAncitco lede. n» ?( cn^rtru i.vPl ■

•provada • ccrra^lo da tapraiiAo rrr>r*lAiiA 00 Capital Social, m*.
ifianio Inceroeracae do Saldo da conia da flaiaiM* da ConacAo Mora

JeAo Thedfiio de Aimaide Filho. Orenieiro, ceiade, litnxo agrícola,

iZriA do Ctpiijl Social Raaiicade: IV • Ficou aorovadn rgi.a no anarclcie
da 1689. 0 Contarne Focai nAo funcionara. V - Ficeu raaiaila oira o
inAnio 1989(1991. a Ditaforia ailim caoiiiluida; Ditoler* Riandanit .

como tuoleniai ot tanhoret: Ud(veldo Tadaii Chardiii, bretiieiro ca

Oiat. n' 266 am Ararat ISP); Gilbatte Da'lt Voíc/ braulaire. catado,

atidenta a donvciiade A Rua Juho Maiguitt. n* 103 Am Ararei fSRI e
tado. Engannairo AgrOnome. rviidania t dornicii.gée A Rua Lourenco

Mana Salaia Vialra Muiitle. Oitator Suparlnitndania . CiKi Miaiiaie.

admnalridor da imoretat, taiidanie a dnmiciliMO A Rua Altgoai. n<

Aroaa "a": a0'dvada. Aiinaa ~b" dacidíu-ia ova a Kico Nqu.da ia't a

O-raler Admlniiiranvo - Armando Wiatiato. Dirator Adiunio • Arnaldo

663 ■ Api* 81 am Sio Paulo ISRI a Edticío da FArnande, bratilairo. ca-

«giilflli daibnatto t% (cincd por Ctniet. Qua (errateondam a NCit

Joi4 Uitiiio: OifiioK < Minina Cievldii Mninto: 0"etorA < Man*

ladn. diiiior eemeiclil. tiiidinie • donvciinnI Rui Aifftdo Oaig*.

I.'.013.I2 (dera mil a l'ara cmiadoa navol a dota caniavoil larvirto

dai D6rgi ParinI Miii.alo. VI - Ferirr aiualitAdoi oi honoiirioida d

n* 408 em Artrat ISPI *1 Etciarecido gue eyiiaioriA eiié elaiie e com

pa«a a ccnii-ruiçao da Aaiara a Lagai para garanrir a intaqfidada do ca

■atona Oaiibeiaclei lomadai am AiMmbi*ia Garai EairaerdinAna. I

mande'o tt* e ACO d* 1990. pere tomai at abníii dot admnatiacloree

ptlal ioc>a<: NCrS >}3 C03.10 Idutanioi a vinia a e-io nal a taia <>uia

aprovada por urianirvAdada. a Propoita da Cuaioria oara aomanio

relativamonle ao a>«rc'cio tecial e arnerra/t* amjl 12 1989 . 61 Apie-

vade a aioiaitio monaiant do cioiiai /ocml no monienie do NClt

doa navei a dai canlavai) amao uiiiiiadoi pca avanta de eipiiai

no Caoiral Seciai. da NCrS 110 3*4.00 ICanlo a lafania mii. tieiamoi 4

vxial. raatando irm lalda da ^il 341,14 Iduianiot a ouarania a doa
oiiadea novel a oaraiiti can>a>oil na «ema da luciot acvrvUdop

Ouirtnta a duairo crutadni nevdil par* NCiS I flfiOCW.CO IHurn rnl-

ura a{>'Ovatia>T«nio lutvo. Aiinaa "c aprovada • cO'racto menall
ria do «aprlal loc-al, no vaiea da NCit « 610 866.60 louilre m.ibdai

<*0 tiot iltdoi dii Cfiniat a taguir daicnrranadai. conuaniti de Oa

pilaliiAclo. 81 Aprovadi a nova redauo do Art. S*: "ARTICO S' • O

■anco PiiilmaniAl da 31 da datairOro da 19B8, convartidea oi rtioacli
OI valorai para cnirtdoi novoi pala paridtda Cil 1 000 OONCiS 1.00.
I Raiarvt da CoiragAo MonatAna do Capital Socai Rcalirado na

liettniei a laiania • trAi cnriadot n^ot a novtnta a neve caniAvotl.

SAd, eiieeaniei a Mitmia rni crurisei novoi). rrerfiania iricoroori

lalicanioi a taiania ml, «•lecemot a Oitama a emce ciuiadot novoi a
«aiianii cantavoil. 2) AiiamblAia úaral Eilraerd.ntna' ORDEM 00

OiA; allnaai "a", "b" a "c"' adrsvida p «aourma propotu da Onalorir: "Sanberaa Acioniitaa Eita Oira'eria vam. gaia praiania. prgper a

V.Stt |1| Raunlr at apOai am gua ta divida a caeiiil locia' am grueoi
d< ),COO lum mil. da medo gua cada grupo da 1 000 (um mil a<Oa< de

2'1 Emlir ^«ai cautalai. da acordo tom a padr4o monatirio am viiub\ilu<;ie ii a*iar orai. gua pardarie e valer apOi a amrs3*1 Aumaniar e cipiiai t««il da riCiS 612.312.CO (eui,
inlaVa a dO>t m>(, irnaniei a «aiania a dou cruiadoa no-

na NCiiV 668 000 CO tcntd mlliOat. gu-noaniei a laiisma a

* - i^^VJ(lnJLavnl).
t;-nmi
a trraiki
da 4a636
878a leuilro
mlhdai.
nDAmméi
4 nov^ia a c-nce
lancaniaa
v.nia
e-lol acdai
e'd>,
ntrrias.rt valer noVnal a uniiixq da NCat (.00 lumctuatdo novnl A

raJ^iIflo s^ralcí^ aumanie igit lavada a aia-io maeiania a inter.
amatíí aO^'I4' ioM' ea oorraclo ía are'aiiAd rnonaiat.a docaolaáadMnía arme ciej^carradn am 31 da dnarr^jie da )981, no valor
dvViCjM nri eai MTTjairo m.méai. la-irtnioi a manta «vi. piiq,

caaf4M'oiianii^.^co cruiam» novoi a sttianfa tanlavoil, Raauia-

tteoa Raiu^Tda Raavai.iapoe am ampraiai eoniroiadai no vaiqr da
riÇrS.jlvf78.ll Irpvanta a M-t mi, laiacaniei a mota a Ol'e cruiadot
a Miania a tala eanuiotli lucre ac-<mulade de naardcio an.
tt-or no valer da NCtl a.U itau «'uiadm novoi a tmouania a ttli
caiilavoil t parta da lucro 00 avnrcicro ancarraOe arn 31 da dnramb'a
da 1688. no valer da NCrI llf .OOMO iduianiol a vmia a o<ie mi a la
ta cruiadoi novoi a dar camavoil. rgiianno vm laldn da raCrf 241.t6

nhantot a lotiant* a cmco milnoAi. nevactntet a trinta t dalA iial a
Irerentot e ngvantt e novel acOee ordinlrai. rrorranatlvei ou ao pCf-

oiianta a cinco mil. lafacantoi a uuarania a ano cruradoi novoi); d)
Raiaiva da Incaniivoi F-icail. na IrrpeilAneia da NCrS I 629 00 (Hvm

apiaianttr et reiuHadei daniro da 60 díat pari evanfuiimente Ciojie-

acionatat aiareeram o teu direiio de pre'er4ncia na tubtcácao eonf.

"Ali. 61 - O Caonal Sncul, lotiliranla «ubicrilq a mingriliiade, 4 dt
NCiS 1 980 000.00 IHum míhAo. oiiocanipi a Mlianta ml ciuradoi
novotl. dividido am I 9(0 000 (Hum mlhAo. Oitbcaniei a jaiianli mil

Ja a ela oor tpdot oa oreatmat, data eaiiaída edoai au^nticat lagit.
tridai na JUCESP lob número 142.789 em 29 06 99. a/r Cerlidèe Cr-

atòat ordinlnai eu ao portador, do valor nominal da NCit 1.00 (Hum

jnado pQt Luii de Almeidi Moreei - SacreiArio Geral.

truiada novol cada uma: il Pna Imi (iKtii lica daitacade para a liiial
da Jandaia do Sul.PR. a impontncia da NCiS 319 OOO.OO ITtacanioi a
«alanit a oilo ml ciuridoa novoil. do Capital Social Nada mait ha
vtndn a itiiat. foram tuieanaoa oi irabalhoa paio tarroo nircatitrio
1 lavraiura da praiania aia. no fivte prdpno a qual lande nde apre
vada. vai ^r lodoa aiiinadai Sanfa Riia do Pana Quafro.SP. 23 da
ab/it 'fa 1 989 Maria Salala Viaita Miitialo. Ainaidu Joi4 lAt|.aiO

c/Sede n/Capltal. p/(itii de retitcro. /

(liO Miiiiato, AíTurdO Migtiato. Iraniporlai Tramam Lida. Mariana

tiaio Sacialaria da Eiiado doa NagOciol fia Juilica - Junta Comarciai
do Eilido da Slo Pauie - CanidAo • confiro o Ragnito daaia decu
nunio lan nl 738 162 em taiiAo da 16 da Maio da 1989 - LuU da Al

PARA MOUBRAS SEGURADORA S.A.
CGCrMF n» 44 019 IirpOPÍl 70

ATA OA ASSEMIlélA GERAL OROInARIA
RFALIZAOAfUBDE FEVEREIRO OE 19»

LOCAI E HORA Sada Sodtl. iRua Cai. «aviar da Toltde n* 191 • 10*
andar, nana Capital, li 11 00 tintai: PRESENÇA Acienalai rapraian.
fando o "quorum laqai". conforma aiiinaturai coniianiai no Livro da

iratt o artigo 1)3 da Lii n* 6404 da 16 13 78 COMPOSIÇÃO OA MESA

de da aeeladqda SaKuraderVveenReTVO provleto na Circular
da SC5I7 n* ?4 do 26.0«.dS,da Plqnoe Rrtrldanelarloi d*a

da gu» Inaertta na StlSKT • pedido de entidadq abnrtq da
Rrarldanela Prltada eonfenio prtrlate na Clnular Su3CT
A* V da ??.09.dO.Cipl'.al Retl 1.000,00,dltidideiSdaon
RcVquIcl Catburbl,Rltalde Riinaa • Rtlten Runaa RetI 3}0,

zaiviro RugagatCerrater da Sa(wrei SUSEP n* 7.327.

praandando o Ralaidrie da Admniitracao. Salanfo Patrimonial. D*,
monilracao 00 Raiullado. Oamoniiricéo dai Oripani a AphcacdBt da
Evpiicifivai a Paracar dni Audiiorai indapandamai. ol AorovacAo da
corracle da aipraiilo monailna do Capnai Social, cl Delibartrld a

dtitinicAo do raiuHado do aaaieicio. dl Fivacàa dni honoranpi joi

C.C.C. íd.OHl.l72'.^»01-0?
ricas cooTocRdoa ee Seiutoroa Associadoa para m

roíinlrea es kiteablcl* (versl Ordinária, na eod*
dn Inatltuto, no Lirgo d* São francigeo n*

ka 8 heivs de dia M de Junho de 19R4, par* •
fUa de dellliemres o seifulRlet a) Balanço Geral
e contas referentes no ezereíolo encenado ea

31.12.63, Jã pjblicaio no D.O.E. de ?$.06.^9 :

* (R < PRfTgiKO 1 sr-crsTUQ civg das p(s/ia.s jukTdicas

TI TULAA; Bel. CAAiOS ALBEíITCl AL'l.:CCIO. /e»ioe« Juctiltcai

CONSTITUIÇÃO; -

INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O Drsrivoiy?g:vTQ~7irbL5TaÍAL Cncidada i/í ins "Í'ii'rraCiyot,/Fundada art 16/05/99,

c/>ada na Av. Brig. LuiX Ancotiio.

99 andar. lala -

I. cando per linalldadc deacnvolv^ pctquisai c eacuiloa*»
relativoe a attuncot dc inierette/da indiitcria naeienal.

RFL REPRESrCTACftSS CflNERCtAlS s/ LT3A 7(E."rTcfâÔvTJ#
ca de 11/12/86./

ditaolugeo Ha tnciedade aclna

ASSE9PLAV L0C4Ç?/I PE SERVIÇOS
tomPi-^STOS s/c LTTA. •,
• Ida a dxaotucao da aoc/edada aciea na data de 31

uvidi 1 dltiotufie dl

SIU TEC GRAVAÇÕES 9/C ITOA

088./

toctedada actiia na data d
CENTRAL DATA PROCF.SSA.VENTI

Jtiioliicao dj

uJada

PAiM? S/f l-TOA. Promovida
Jata d» 31/12/38./---

«SSOCIAÇlO LIKCIflCRSC DC COUCRCSO C CULTURA •-

LIHCIRA^SP. fundeai eie l2/mqÍo/1999, entidade/

fllentroolee de natureza educeelonai.eulturii a

aociel de direito prluado,e/fine luerativoa,tan
do oor rinelldada difundir o ensino oi eoue «é--

rloe nivela a leodelldadea ,rtor tampo Indetermine

do. id-slnKtracãei Otretorle,AeatMbléla Cerel ã

Coneelho flacal.Nenhum doe aoclaa,mambroa de 01

retorla e Con.flacei,reependa clvíl ou erlmineX
manta pele Aeeoeteçãr). Oiatoluçào g Deetlna eõ
Cf tfImonio cenPorms «rtAa 239 « J unteo.O Eetetute podara ter iltarado per melerle de aéeloe
votRntoa de reunieo entredrdinárla iJe Diretoria

para eeae finalidade convocada. Cempete eo Oltj
ter Preeidenta reoreeantar a Raeoeieçãe ea 3uÍ-

tc ou fore dele.

CÓES a) Foram tprovidoi. oor uninirmdadt, COm abltancâe doi Iriv

COiA-etlGENHARlA X liTõtnntSnUÇiO 3/C IiTDI-KS.Sm
01.06.89 • DonaUtuldR R firma sciaa o/aeil«eAja

padidoa por lai, o RefatdriO da Admniiirfc4o, Balance Patrimenia

larel.SP.i Ibia Nodrifuea llees,2f2 teado por ob

fAambrei do Ceniallvo da Admniiiia(ie « da Oiraioni DELIBERA-

damaa DamoniiracOei Financanai rtlfremei ao avaielcio lociil -

carrido am 31 da deiambie da I 988, qua loram pubticadoi na Carala
Mtrcaniil i no Ditno Oficial de Etiido da Sio Paulo, ratcactivamonta.

JetivoiEivíenharia,iaatzuaentaçio,controle e (oanu

no dia 73 • 24 da lavartire da I 999. bl Foi aprovada oor unanimdada.

do.Capital de !TCz£1.000,C0 subacrito paios soei

■• cruradof nevei a no-arvia a um caniavoil, n-edania incerporacao

ntatiTDTO BRA3m:i»o p» pissito TtisrTXHio

te Caoiial Social, do valor da NCrt 3*27 888.12 lirAi míhOai, quairocanioi a vinte e iate ml. laiicanioi a laiiania • one crurarfoi novoi a
talania a doa caniaveil lem med>licac9e do numaro da acdai emii.
dai. com latiuifa do latoactivo viloi nomna> earmancando o laido
de NCrS 782,20 lietecenfei e oitenie e doa eiucadoi novoi e vmie
cenievoil. pare (gturo aumento da Ceoilai Social, vmconianuancia. o

arl-gn 6* fio Ettaiuio Soc<ai cana a ingeier cem a lenumia r«dacte
Artigo 9* O Capital Soc<ai a da NCrS 3 848 603.29 liiti milhdae. eitoceniee o quaranii a lea ml. nuinhamoi a nove ciuradoi novoi e vinte

ceaçio induatrlal.Prazo de duração iodetermino—

oss Celso de Jeaua llees lloialra NCzàgor.OOa Xj
ria ipsreclda Podnjuea t:orelra 5Cz$100,(}0.&e -

rêncis e Rdainletre^ao ezclualvaieente pelo aó —

oio Celao de Jesus llvea Xoraira.
WMttZIR» BZVES « PIRES S/C LTPA-ag.tRtr*to dC cenCeat
o.Ce 16/06/89,Rubana Nawa Silva « Anlenis Plroa tia Btlim

conactcuae aouivdadv acinm p/ auparvieie a Adalnlebração-

da aao da obra rutal.c/ capital da NczS-4C0,30 ca perteaig-uaaa p/ teepo IndaCarelnede.ru Rua Adhomar da Quduy n>108.Ca]obl-SP eob.a gora noLa Ruboni Havec Silva c/ direlt
o pro-labora.

f 1T-. v-fl.f. Cm;
reendlf
m;re»"dinanto9

Ci]m sedo o

l"DOl11^rloi S/C Lldt

■Jílffo ilBR Curiwat s/nS.S.nte ír-nc»

• nove •aniaveil raomentedo ooi 122 110 964 ecdai nomnatoK. no
valor de NC/1 31.60 linnla « umciuredoe novel a cinquenia ceniavoil
001 1 000 •{6ai. lentlo coniiiiuldo 61.22* (cinguanta e um. vint» e

b) Rlelçao de aesbroa para o Conselho Delibera
tleoi o) Outroe aematoe de intereeee da Asee»

doa por eeniol de ecAai erdinanai a 48.11* Iquaranri a eiia. laiemi
• oifo por caniol da acdat prateianciaa, •nconvariivaa da uma aipAcie
am enirt. cl Fo> tcrovtda por untnimdida a dailmacio rto rtiuilaiJd

Clarão, são Pstilo, 26 de jimbo de 1969. Prof.
Rtiy Barbosa Hoifuelra, Prasldents.
E £]ÍPllEZnDIHE.6T03 S/D LTDA

Prairdania NiMon Molma. SacraiAno' Famindo Rodriguai Moca OROEM 00 DIA ai Eaama. dilcuilAe • veiaclo dal (Itmonitiacdei linancairai rafaraniai ao aiarcicio hndo am 31 da diran^ro da I 908. com

3.417.990,60 (trla mihOai. iiuiiructntoi a daiaaiata ml, novoctnioi a
odanfa ciuradci novoi a taiiama cantavoii. que lemadO le laido do
aatrcicio de 1 981. dt NCr6 10 470.31 fdai ml. nuairocamei a manta
crufidofl novel a tnnia a um cantavoil, tolaiira NCil 3.428 46091
(Irét mihdta, qualfocamoi * vinit a oilo ml. ouiirpcamoi a cmqutn.

kllldadn teenlea aarã dn «npafêncla ife snrle Jajmo Alo-

.AS3E33))iII

da 1 389. comande rafaridoi aditaa o avae aoi acionani da

a cotra(4o monaliria dO C.rpilal SoCial. paio valor da NCrS

00,nada ta a Jur** Uata.-idra ^^a Real tO,OO.Rttpens»-

^

fado da S4o Paulo a na Girafa Maicantil noi diai 77. 28 a 30 oa lanai-

flKviioi. Oamoniira<ao dai Mutacdti de Pair.mdnio Liiiuido. Notai

1U3U7R)6S rÇOAÇA.eendttttidraa • ■eolodAdo dugrA.en* aado
D* Aid (d-.TirglUo da Redonda,678-^a)itr«>Ttas4tlnlnftb-6P
qtlrldAjlaiCerrotnigaa da 3af!MROd dt Raoe naBtntArot,do
nae Tlda,deadt qua dovtdaanfito IneerltA na SUSER,* pedi

Ari .171 da L ai 6 404/78 Etgottdoi 01 attuniei. lavrtee. '•/* a attmi.

C.e/88./

'MOUBAAS PREVIDÊNCIA PRIVADA S A. EM TRANSfORMAÇAO'

cor lau dirator Aide Aibcnu ■.erancaiii a t.O'rntaiii S A. Admniiira
cAo. indüitrla * ComArciO. rapraianiadA por lau diraior Aldo Afbarln

AOBinra KAiuuciri, irraiiD xrniEs, ftltou fuic:! « jitne

lijai. 81 Aprovada prepotta da abariura da praie para charnade -

piiil em dinheiro da NCaS 1 000 000 00. de 89 (Stiienial diai Vera et

Piaian(a. CONvOCACÁO Eoiia-i oubiicadoi no Oiar.o (Jlxiai do £•-

stniE» A lUVAirn coRiírrru"* snwws sAr.LTSfc-nB.-raJoir

dorreriiiado A flua Louranco Diai. n* 14| em Araiai (SPI. oua devaiio

go 6' do Eiututo Social, qua panou a vigo.ar eom a lagumia radacAo

ttncalll, Maria Adnlt (.orcntaiia-fatiano Eliano LertnialK dar Chiaba, Elodva Loran/atii Bar Cn'aba, El-i.thaih lortnratti 8ar Cninha. Lorantatri S.A. Induliriat 8'ai'lairli Elnlromqialúigicai rap-aiantada

staiidada doi veioi dei atitmiatai cemdiraiio da vetar. AtquIvA
JUCESP lob o n* >6' «61. ani lattAa tia 1906(89

Renitb Paitoto Acioti, bralileire. aollaiie. Enganheirp civil, letidenie e

dacorrència dana aumanie da Capitai foi iprov.tda a aílaracAo de art

^kda aiorati • SncraiAno Garal

rAtii 03SERVAÇ6eS: Todai ai daiibaracAai foram lemadai

domciiiado i Avan.da Suica/n' 26' am Pirac caba ISRl. Jdt* Mane
Bepiiiieíia da Soura, bratiialro. toitaiio. enganheirp agrOnome. reil-

mihSd, Mncanioi a dilania a nove ml. leiKantoi a cinquanla a saiil
ncJai Oídiniriii nomnativaa ou ao oonador. do valor nomral di
NC(t I.DO (Hum crutado npvol cadaunw. oua tario dalnbuidai aoi
rc.onistai. na propc.r;4o do númaro da icdei qira poiiui.am. Como

J'> ai*aivio lociai, ova paiia-a a vigorar com a rartaifto a laguir par.

10 loranialll; AriAlia Lo-»nratt>. AiaianOrc Joiè Antonio Leranitlli,
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ATA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE D
0/
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1 ^
ma»:

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e noventa e três, reuniram-

oco^

Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, os sócios da Associação
Limeirense de Educação e Cultura para deliberarem sobre a alteração dos estatutos desta
instituição. O Sr. Presidente Osvaldo Roberto Leite convidou a Sra. Maria José Leite Soares

para secretariar a reunião. Depois de esclarecimentos e discussões, os presentes aprovaram

as alterações de artigos, parágrafos e incisos, ficando consolidado o novo estatuto da

Associação nos seguintes termos: ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA - ASLEC - Capítulo I - Da constituição. Denominação,
Finalidade e Foro-Seçâo Única - Artigo 1® - A Associação Limeirense de Educação e Cultura
- ASLEC - entidade de natureza educacional, cultural e social, e direito privado, sem fins

lucrativos, tendo por finalidade difundir o ensino em seus vários níveis e modalidades,

pesquisas e a promoção social e cultural do cidadão, dentro das tradições cristãs e
democráticas brasileiras, por tempo indeterminado, rege-se pelo presente Estatuto e pela

legislação vigente. Parágrafo Único - A Associação poderá criar e desenvolver quaisquer
atividades que se enquadrem em suas finalidades no Estado ^ São Paulo e/ou em outros
locais do Território Nacional. Artigo 2° - A Associação Limeirense de Educação e Cultura ASLEC, tem sede e fôro na cidade de Limeira, Estado de São Paulo. Capítulo II - Dos

Sócios e da Administração - SeçãoI- Dos Sócios - Artigo 3® - A Associação tem as seguintes

categorias de sócios: I- Sócios Efetivos - aqueles que assinam a Ata de constituição da

Associação Limeirense de Educação e Cultura - ASLEC, II - Sócios Cooperatlíres - aqueles
que cooperam para que a Associação alcance suas finalidades, 111 - Sócios Beneméritos - os
admitidos pela Assembléia Geral em face de relevantes serviços prestados à Associação,
- 1 -
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IV - Sócios Honorários - as personalidades nacionais e/ou internacionais de destaque cuIturáK^oroco\^
educacional ou científico que tenham prestado serviços relevantes à sociedade, eleitos pela
Assembléia Geral. Seção II - Da Administração - Artigo 4® - São órgãos da administração:

I - Diretoria; II - Assembléia Geral; III - Conselho Fiscal. Artigo 5° - A Diretoria tem a
seguinte composição: Diretor Presidente; Diretor Secretário; Diretor Financeiro; Diretor

Pedagógico; Diretor Cultural. Parágrafo Único - Os membros da Diretoria são eleitos entre
os sócios efetivos e cooperadores para um mandato de três anos. Artigo 6° - Compete a
Diretoria: 1 - Promover as atividades necessárias à consecução das finalidades da Associação;
II - Elaborar o orçamento para o exercício e suas alterações, bem como o balanço anual da
Associação; III - Contratar o pessoal administrativo, técnico e docente e serviços necessários
à Associação e entidades mantidas, fixando salários e honorários, bem como designar os
Diretores e Vice-Diretores das unidades de ensino; IV - Aprovar os regimentos, regulamentos
e outros assemelhados das entidades mantidas; V - Propor à Assembléia a admissão de sócios
efetivos, cooperadores, honorários e beneméritos; VI - Celebrar convênios com entidades

educacionais e culturais nacionais e internacionais; VII -Aprovar a criação e funcionamento
de seminários, cursos, conferências, simpósios e assemelhados; VIII - Aprovar a criação,
alteração, supressão, transferência e outras modificações de escolas, faculdades, cursos,

habilitações e assemelhados, bem como cursos de pós-graduação "Latu Sensu" e "Strictu

Sensu", de especialização, atualização e aperfeiçoamento e outros; IX -Criar centros de
estudos, cursos e debates culturais e educacionais; X - Programar exposições culturais e
educativas; XI - Promover publicações por iniciativa própria ou mediante convênio com outras
entidades; XII - Decidir quanto a aquisição e alienação de bens móveis, bem como quanto ao
recebimento de doações, comodatos, auxílios e outros benefícios; XIII - Apreciar os relatórios

das entidades mantidas; XIV - Designar comissões e grupos de trabalho; XV - Determinar

estudos e planejamentos, bem como autorizar a contratação de serviços profissionais; XVI - 2 -
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Admitir os sócios cooperadores; XVII - Cumprir este estatuto. Artigo 7® - As reuft^s''^"^'^ ^
Diretoria são realizadas de acordo com o calendário previamente elaborado, em local, data

e horários fixados, quando ordinárias e por convocação do Diretor Presidente ou por 2/3 de
seus membros, quando extraordinárias. § 1® - Da convocação deve constar a pauta dos
assuntos a serem tratados. § 2® - As decisões são tomadas por maioria dos votos presentes,

cabendo ao Diretor Presidente o voto de desempate. Artigo 8® - Compete ao Diretor

Presidente: I - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; II - Convocar e presidir as
Assembléias Gerais; 111 - Representar a Associação em juízo e fora dele; IV

Admitir,

contratar e demitir o pessoal docente, técnico e administrativo da Associação e de suas

entidades mantidas; V - Representar a Associação perante entidades e órgãos públicos e

privados; VI - Emitir e endossar cheques e ordens bancárias em conjunto com o Diretor
Finapceiro; VII - Gerir e administrar a Associação; VIU - Assinar contratos de
financiamentos; IX - Fixar o salário do pessoal da Associação; X - Exercer o voto de

qualidade nas Assembléias e Reuniões da Diretoria; XI - Apresentar relatório anual à
Diretoria; XII - Cumprir este estatuto e a legislação vigente. § 1® - O Diretor Presidente é
substituído em suas ausências e impedimentos pelo Diretor Financeiro e na falta deste pelo
Diretor Secretário.

Artigo 9® - Compete ao Diretor Financeiro: I - Substituir o Diretor

Presidente em seus impedimentos ou sucedê-lo em caso de vacância do cargo, até

preenchimento, no prazo de 30( Trinta )dias; U - Exercer atribuições próprias de função,
zelando pelo equilftirio e bom desempenho financeiro da Associação; III - Assinar com o
Diretor Presidente os cheques e o movimento bancário; IV - Prestar contas das despesas

autorizadas; V - Encaminhar a documentação financeira e contábil ao contador; VI - Autorizar

as despesas aprovadas em orçamento; VII - Exercer outras atribuições delegadas pela
Diretoria. Artigo 10® - Compete ao Diretor Secretário: I - Secretariar as reuniões da Diretoria
e Assembléias Gerais; II - Manter em ordem e em dia os serviços da Secretaria; III - Preparar
- 3 -

L

f Rua Senador Vergueiro n. 122/150 • CENTRO^LIMEIRA • SP • CEP 13.480-000 Fone:(0194)41.8478 Fax: (0194)51.8382

& FIs
RUBRKA

^0

CARTÓRIO DE NOTAS
Breno Luiz Rotand
TaSKLIÂO INTcÜINO

Fç, Dr. Odécio Roland, 707
Limeira - SP

11 ABR 1996
autenticação
Autofttioo •

cdptt r«prp>

gréfie* conform* ao original a
iStar aor—ntatio, do qii* dou

BRENO LUIZ ROLAND

tabelião interino
Limeira - E. C< Paulo

a§ilieC
ÁsSOCIACíÒ LIME«ENS£ DE FOUCíCiVO E CULTURA

f FI3, fj• Íl ^

O expediente para assinatura do Presidente; IV - Supervisionar os serviços da Secretariè,^
entidades mantidas; V - Exercer outras atribuições delegadas pela Diretoria. Artigo 11°-

Compete ao Diretor Pedagógico: I - Orientar e acompanhar os processos pedagógicos e

metodológicos e o cumprimento integral da grade curricular; 11 - Elaborar o Plano Escolar
anual; III - Verificar o desenvolvimento educacional do corpo docente e discente da
Instituição; Artigo 12° - Compete ao Diretor Cultural: I - Promover a cultura em todos os

seus aspectos; II - Desenvolver a integração da Instituição com a sociedade. Artigo 13° - A
Assembléia Geral é constituída pelos sócios efetivos e sócios cooperadores, os quais tem
direito a voto, sendo as votações secretas. Artigo 14° - A Assembléia Geral reune-se

ordinariamente em janeiro de cada ano e extraordinariamente quando convocada pelo

Presidente ou por 2/3( dois terços )de seus membros. § 1° - A convocação será feita com
antecedência mínima de 72( setenta e duas) horas. § 2° - A Assembléia Geral reune-se em

primeira convocação com a presença da metade mais um dos sócios e em segunda
convocação, duas horas após, com a presença de qualquer número de sócios. § 3° - As
deliberações da Assembléia Geral são tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o

voto de desempate. Artigo 15° - É da competência da Assembléia Geral: I - Propor a
admissão de sócios beneméritos e sócios honorários; II - Aprovar o Orçamento para o

exercício e suas alterações; III - Aprovar a admissão de sócios efetivos e cooperadores; IV -

Eleger os membros da Diretoria entre os sócios efetivos e cooperadores; V - Eleger os
membros do Conselho Fiscal; VI - Aprovar o Relatório Anual da Diretoria sobre a

Associação; Vil - Propor medidas relativas ao desenvolvimento da Associação; VIII - indicar

comissões ou grupos de trabalhos; IX - Opinar quanto a assuntos educacionais, culturais e
sociais apresentados pela presidência. X - Aprovar o Relatório do Conselho Fiscal. Artigo
16° - O Conselho Fiscal é constituído de três membros, eleitos pela Assembléia Geral para

um mandato de dois anos, permitida a recondução. § 1° - Cabe ao Conselho Fiscal emitir
- 4 -
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parecer sobre as contas da Associação nos termos da legislação vigente. § 2® - O Pr^
do Conselho Fiscal é escolhido pelos seus pares. § 3® - Cabe à Associação colocar à

disposição do Conselho Fiscal seus livros, documentos e informações necessárias ao
cumprimento de suas atribuições legais. § 4® - Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal por
renúncia, impedimento ou ausência sistemática, a Assembléia designará membro para

completar o mandato. Capítulo III -Do Patrimônio Social - Seção Única - Artigo 17® - O
patrimônio social é constituído de: I - Contribuição dos sócios efetivos e cooperadores; II Bens Móveis e Imóveis; 111 - Rendas, juros, aplicações, contribuições diversas, valores em

dinheiro; IV - Doações, legados, auxílios, subvenções e contribuições; V - Resultados de

serviços prestados mediante convênios ou contratos. Artigo 18® - Os sócios não respondem
individual ou coletivamente pelas obrigações assumidas pela Associação. Capítulo IV - Das

Disposições Gerais - Seção Única. Artigo 19® - Os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal
ou outros que venham a ser criados não são remunerados sob qualquer forma e pretexto.

Artigo 20® - Não há distribuição de lucros, gratificações, dividendos ou outras formas
indiretas de remuneração. Artigo 21® - As atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios

serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificações,

bonificações ou vantagem. Artigo 22® - Havendo "superávit" será aplicado exclusivamente
no desenvolvimento da Associação, vedada a remessa para o exterior. Artigo 23® - Nenhum
dos Sócios ou membro da Diretoria ou Conselho Fiscal de que trata este Estatuto, responde

civil ou criminalmente pela Associação. Artigo 24® - Os Sócios Efetivos, Cooperadores,

Beneméritos e Honorários podem deixar de integrar o quadro associativo da Associação

Limeirense de Educação e Cultura - ASLEC -, a pedido, ou em face de condenação criminal
transitada em julgado ou mediante processo administrativo proposto pelo Diretor Presidente
à Diretoria, facultada a defesa. Artigo 25® - A Associação Limeirense de Educaçãii e Cultura
- ASLEC, tem duração indeterminada e somente poderá ser dissolvida por deliberação da
- 5 -
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\

RUEBUaT

Assembléia Geral para esse fim especialmente convocada, mediante a votação de 2/3(dois
terços) de seus membros votantes. Artigo 26® - Em caso de dissolução social da instituição
o patrimônio da Associação será revertido para outra instituição de ensino, preferencialmente
localizada no Município de Limeira, no Estado de São Paulo, devidamente registrada no

Conselho Nacional de Serviço Social. Artigo 27® - Ao s<5cio que deixar a Associação não é
devida qualquer indenização judicial ou extrajudicial por tempo de associado ou contribuição

de qualquer natureza. Artigo 28® - O presente Estatuto somente poderá ser alterado por
maioria de sócios votantes de Reunião Extraordinária da Assembléia Geral, para essa
fmalidade convocada. Artigo 29® - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e
referenciados pela Assembléia Geral. Artigo 30® - Este estatuto entra em vigor na data de sua

aprovação, revogadas as disposições em contrário. Nada mais havendo para ser tratado, foi
encerrada a reunião. E, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai pelo Sr.Presidente,
por mim designada secretária e pelos demais sócios assinada.
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Limeira, 10 de Fevereiro de 1993.
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Osvaldo

erto Leite

R.G. 5.829.071

C.I.C. 511.482.508-91

R. Alaor Custódio de Oliveira, n® 60
Diretor Presidente

laria José Leite Soai;ès
R.G. 5.663.207

C.I.C. 167.610.658-87
R. Alaor Custódio de Oliveira, n° 44
Diretor Secretário

Rosefy Silvia Affonso Leite
R.G. 8.811.047

jii ■

C.I.C. 511.482.508-91

R. Alaor Custódio de Oliveira, n° 60
Du-etor

eiro

m

fWerónynijb'Béiliní^no
Advogado y OAB n® 90.959
CPF. 067.297.068-64
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Serviço Social fC.N-S.S.) sob n' 28010 000407/93.37

ASS0CU>C*0 i<K4in««r.« « tc*x*c*0 t CUl'U"»

assembléia geral

© Rs. ■'-U.
,L>

I, DA ASSEMBLÉIA GERAL OÜLBÁÜl DA ASL^r'^
KLEIÇÃO
;ão dos membros da
. PITEL: 1
ATA

\

•

yC

•»

•

GT,

1

^

ÜF. ÍÚL. V

., i j (vi E í R A ,

Aos vinte e um dia do mês de fevereiio deyum mil novecen^ j
e seis às 10:00horas, na sede social da ASLEC; a RTia Scnadoi <
n°122/150 em Limeira, Estado de São Paulo, reuniram-se os socios el^ivos

cooperadores da Associação Limeirense de Educação e Cultura em Assembléia
Geral Extraordinária, confoniie consta no edital n° 002/96, presidida pelo Diietoi

Íesidente Eng° Osvaldo Roberto Leite. O Senhor Diretor Presidente informou a

todos que em atendimento ao Edital dc Convocação iria proceder a eleição dos

novos' membros da Diretoria, nos termos estatutários, alterados conforme consta
em ata lavrada em 10/02/93, O Senhor Diretor Presidente solicitou a Senhoia
Maria José Leite Soares para secretariar a reunião. Iniciou comentando sobie
alteração estatutária, lavrada em 10/02/93, com a criação de mais do.s cargos na
Diretoria O Senhor Diretor Presidente esclareceu a todos os presentes que os

IS-os da Diretoria exercem seus cargos com mm

porlanto a Diretoria que vinha aluando completou-os ^

^c treis mio^

nesta data ser empossada nova Diretoria com gestão ate 21/02/99. Em seguida

lAisemblé» Geral elegeu-se por uuauimidade os novos
Diretoria que fieou assim constituída: Diretor Presidente : Eng Osvaldo Robe. o
Leite- Diretor Secretário: Mana José Leite Soares; Diretor Financeii o. Rosel^y

Silvia Affonso Leite; Diretor Pedagógico: Abigail Rovai Cardoso e Dnetoi
Cultural- Pedro Mazzoti. Os membros da Diretoria eleitos foram einpossados e
os trabalhos contidos em pauta tiveram prosseguimento. Logo apos íoi entregu
aos presentes as propostas das atividades e progn-amas de trabalho a serem
desenvolvidos pela ASLEC no ano em curso. Após amplo debate, as mesnms
foram referendadas unanimemente. O Senhor Diretor Presidente passou a palavr
aos senhores presentes, onde alguns fizeram comentários elogiando c
parabenizando o trabalho da Diretoria antiga e felicitando os novos membros da
Diretoria atual Nada mais havendo para ser tratado, toi enceirada a presente

remiião extraordinária. Para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada
pelo Senhor Diretor Presidente, por mim secretáiia e pelos demais
presentes.

Opmcnic documento,fo, Iranscnio mlcgfalmatile do Livro de Ata desta enttdade.
Rua Sanador Vergueiro n. 122/150 - CENTRO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
tf-U*

N-: E- 0„ch;9..3;;,!7
CERTIDÃO DE OUITACAO DE TR.TPUTOS E CONTRIBUIÇÕES EEDERAIS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL..
CGC2 S6-9B5,377/0001-00
ASSOCIACAÜ LIMEIRENSE DE EDUCACAO E

CULTURA

RUA SENADOR DER BUEIRO 1.22 CENTRO
CFP3 1S4BO-000 LIMEIRA SP
RESSALVADO

O DIREITO DE

A FAZENDA NACIONAL COBRAR

OUAISOULR

DIVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA,
OUF VIEREM A
SER
apuradas.
certifico OUE NAO constamr
ATE ESTA DATA,
NESTA UNIDADE.
PENDÊNCIAS EM SEU NOME,
RELATIVAS AOS TRIBUTOS E CONTPIDUI COES FEDE-UC5 ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

VALIDADE ATE Í9/09/9Ó

EMITIDA EM Í9/03/96 ^

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O ESTABELECIMENTO AC-IMA IDENTIFICADO
CARIMBO / ASSINATURA
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1® Cartório de Protestos de Letras e Títulos
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Comarca de Limeira - Est S. Paulo
FIs.
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CERtlFICO. a pedido do interessado, que revendo os

V..

livros de registros de instrumentos de protestos existentes no cartório a meu

cargo, nêles, NÃO encontrei, no período de cinco(5)anos anteriores à presente
data, registro algum de instrumento de protesto de letra de câmbio, promissória

ou de qualquer outro título de dívida, de aceite ou de responsabilidade de / -/-

ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DB EDUCAÇÃO (A3LBC).CGC: número
56.985.377/0001-00.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
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2° SERVIÇO DE PROTESTOS DE LIMEIRA

RUaMGA

RUA SANTA CRUZ. 876 - CENTRO • LIMEIRA
JOSE FERNANDO CÉSAR ASSUNCAO

RAQUEL MARIA SANTUCCI CÉSAR ASSUNCAO

OFICIAL

SUBSTITUTA

CERTIDÃO

FIs.OOOI

SERVIÇO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS ORGAO DO FORO

mST^MENTO^

COMARCA DE LIMEIRA. ESTADO DE S. PAULO. POR ESTE PUBLICO
N" 000010-14

QI^ REVENDO OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS^vIriÍco^U OU^E NO PERÍODO
DE CINCO ANOS ANTERIORES A 14 DE MARCO DE 1996. EM NOmÍToE:

PERÍODO

NAO CONSTAM PROTESTOS.

Wonato ae

v>c
EU. A

AND
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EU.

ot

AUXILIAR DIGITEI.

ESCREVENTE. SUBSCREVI.
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. 14 dc MARCO de 19Í 6.

ATENCAO !!!

A presente certi Jao so se refere aos nomes c números como nela

nomes diferentes ainda que proxitt os, semelhantes ou resultantes de erros de grafia

EMOLUMENTOS

**•••••••0.52

ESTADO

***0A4

CART.SERV.
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grafados, nao abrangendo
nos pedidos respectivos.
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ICAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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;No 355394

SERIE G

Ministério da Previdência e Assistência Social
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(D

Diretoria de Arrecadação e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO - OND

PCNDN® 0191/96-355394=
CGC0/CE1O56.98 5,377/0001-00.

DADOS DO CONTRIBUINTE

ASSOCIAÇffü LIÍ^EIRENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA-A5LEC

%
ryi

-

ycERECo coupieio (Looffoouro. ni>«ro. coii»\EveNiO)

Rua Senador Vergueiro, 122/150
•■A-i
(, -

QAWRQOüOIStRlIO

SP

Limeira

13480-000

Centro

(4^ FINALIDADE f PRQIDIDO O PRrCNCniMfiNTO Ot: MAiS OE UMA OPÇÃO )
concessão r)E "Habite-SB" E/OU

AVERBAÇÂO no IMÓVEL

A SEGUIR r.r.t'rciricAüO:
ANeA CC>NSTHuiCM/(%MaLIO*

CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO E RECEBIMENTO DE BENEFlÇIO OU INCENTIVO FISCAL OU CHEDITÍCIO CONCEDIDO POR ELE. EXCETO PARA

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÁO, A QUALQUER TITULO. DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL OU DIREITO RELATIVO AO MESMO.

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NA LEI N' 8.212, DE 2«l DE JULHO DE 1991, E SUAS ALTERAÇÕES, EXCETO PARA;

CONCESSÃO DE "HabIte-se" E>OU AVERBAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.

•OBSERVAÇÕES - SE EMITIDA PARACGC, VÁLIDA PARA MATRIZ, FlUAIS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

es A presente Certidão não se destina a encerramento de atividade da
empresa» • — • — • — • — • — • — • —
CERTIFICO, na forma do disposto na Lei n' 8.212/91. e suas alterações, que inexiste débitçrtmpeditivo da expedição desta certidão em nome
do contribuinte acima identificado, ressalvado ao INSS o direito de cobrar qualquer importájrpia que venha a ser considerada devida.

MPS

INSS

paf em limeira
21.631.001
CAfllMPO DC EMTTfNTg

20.

(vinte de març^
is)

96

março

mil novecentos e noventa e se

00 POSTO DE

WRECADyAO E FISCALlZACAO

INSS

Cópia desta OND só terá validade se conferida com o original. A GND para averbação só é válida no original.
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL POR G MESES
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ANEXO III

PLANTA DAS ATUAIS INSTALAÇÕES DA
ORGANIZAÇÃO LINSTLIN DL LNSINO,CLDIDAS POR
COMODATO A ASLLC,PARA UTILIZAR NO
FUNCIONAMENTO INICIAL DOS NOVOS CURSOS
PROPOSTOS
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ORGANIZAÇÃO
EINSTEIN DE ENSINO

EINSTEIN
FACULDADE DE ENGENHARIA EINSTEIN

Limeira, 04 de junho de 1997.

SESU

Secretaria de Educação Superior
Ministério da Educação e do Desporto

23999.001379/97-54

Brasília - D.F.

REF : Pedido de retificação em Nominata do Corpo Docente - Projeto para
- Curso Superior de Graduação em Optometria.
- Processo 23.001.000.995 / 93-21

Solicitamos a especial gentileza de anexar ao Projeto de Curso Superior de

Graduação em Optometria, Processo 23.001.000.995 / 93-21, o presente pedido de
Retificação em^ Nominata do Corpo Docente, para fins de substituição do nome do

professor JOSÉ BAFFI JÚNIOR pelos de ERNÁNY PARANAGUÁ DA SILVA, LUIS
EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS e LUIS ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO,
com respectivas relações disciplinares e curricular.

Cabe salientar que a exclusão do eminente professor atende a solicitação

do mesmo, por uma questão meramente de incompatibilidade de interesses profissionais,
não havendo qualquer desabono, ou seja, com elogiáveis louvores ao professor JOSÉ
BAFFI JÚNIOR

Para os citados professores, que passam a integrar a relação do Corpo

Docente do Curso Superior de Optometria, estão programadas as disciplinas de:
Optometria I, Fisiologia Ocular e Óptica Fisiológica I e II.

O professor ERNANY PARANAGUÁ DA SILVA é graduado em
Engenharia Eletrônica pela Universidade Santa Úrsula - R.J., Mestre na área de Óptica
Optométrica pela E.E S.C. - U.S.P. e faz Doutorado em Óptica Aplicada à Oftalmologia
pelo I.F.S.C. - U.S.P.
O professor LUIS EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS é mestre em

Física

Computacional/Oftalmològica,

doutorando

em

Física

Computacional

/Ofialmològica pelo I.F.S.C. - U.S.P., e professor universitário
O professor LUIS ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO é mestre em

Física Ofialmològica, doutorando Física Ofialmològica e professor universitário.
Certos da atenção, antecipamos os sinceros agradecimentos.
Atenciosamente
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ÀCULDADE DE ENGENHARIA EINSTEIN
R. Sen. Vergueiro, 122/lSO-Centro • CEPl3,48IH)0C-linefi-SP

FAENGE

Fone:(Or94)51-50B8 -Ttfebx;(0194)51-8382 • BBS:(0194)51-9496
E-Mai): Bnstein^WkteSoiLcomJy

MINISTÉRIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDVCAÇÀO SUPERJOR

COORDENAÇÃO GERAL DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SL PERIOR
Conferência dos itens de Projeto de Autorização de Curso/Habilitação.
1. Da Entidade Mantenedora:

a)

P

Nome Compl«o:

C-^uD

ma.

^»
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n

Endereço: J/ç^^
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^
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(UF)
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)Entidade nova

( V)Com tradição no ensino superior

(X)C.G.C

( X)Ata de sua constituição

( )Certificado de Filantropia

( X)Certidões negativas

( X )Secretaria de Fazenda
(X )FGTS

(X )í>íSS
b)

Se a Mantenedora tem experiência no ensino Superior:

Há cópias de atos oficiais de autorização e/ou reconhecimento do(s) curso(s)
superior(s) em funcionamento?
c)

sim( )

não(

)

Qualificação profissional e idoneidade dos dirigentes
(

)Cuiricula vitae

Certidão

( >c) Civil;

( y)Criminal,

II - Do estabelecimento de ensino(Faculdade, Centro, Instituto....)

a)

No^e completo:

^

A

.

Sigla: Pt BL.

Sede:

n

Endereço: JtXc<A.

TtMonf-l^yít ] SJAOfg
b)
c)
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Al

(cidade)
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( X) Planejamento econômico-financeiro
( X) Síntese dos Curricuta vitae dos dirigentes
(
) Regimento
( X ) Projeto de Regimento

tíik

(UF)

^

-ppO

m - Da necessidade Social do Curso ou habilitação pretendida

(^)a) caracterização da área ou região de influência:
( ^)b)justificativa:
( V )c) conclusão de ensino médio nos três anos letivos anteriores:

( ^ )d) relação condidato/vaga nos três anos anteriores ao pedido.
IV - Do curso ou habilitação:
f\A^

Curso:

X-

Habilitação (ões): O

a)( V )Currículo Pleno;

( X)Carga Horária;

b)( V)Ementário;

( X)Bibliografia Básica;

c)( V )Nominata do corpo docente;

(

)Plano de remuneração.

(

)Diurno;

d)( V )Vagas pretendidas:

c)( Y )Turnos de funcionamento:

( X)Noturno;
(

)Outros.

f) Dimensão das turmas:(n" de alunos por turma) gp

g) Biblioteca: X

Acervo total ú.í.õàít de exemplares

n" de títulos

Acervo específico./ ^.ocon" de exemplares

n° de títulos

h) Laboratórios?

Sim X

Não

Especificação: "{f

Este processo, até a presente data, está composto deo2^^s. numeradas e rubricadas.

Em, ^^

f

Responsável
(assinatura/carimbro)

de 199'^,

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO MÉDICO

Processo n.»

23000007951/96-49

Mantenedora:
Endereço:

Associação Limeirense de Educação e Cultura
Rua Senador Vergueiro, 122/130/136/150 - Centro
TEL:(0194) 515-088 e 518-382 - FAX:(0194) 518-382
CEP: 13480-000

Mantida:

Faculdades Integradas Einstein de Limeira

Município:
Assunto:

Limeira - SP
Criação do Curso de Optometria

aga»;
N.® de vagas:

ou (oitenta)
vuiieiiiü;
80

Parecer

Aprova o parecer anexo do relator do processo, Dr. Osvaldo Luis
Ramos e considera, ainda ,nào haver condições^ legais para que o MEC aprove o curso
em tela enquanto não houver definição do Congresso Nacional a respeito do Projeto de
Lei n.® 3.103 de autoria do Deputado Fq^leral Lima Netto, que tem como objetivo regular

a profissão de Técnico em Óptica, que se encontra no contexto da legalização do Curso
Superior em Optometria (Optometristas).

c»

Brasília, 23 de julho de 1997

Dr. Willian Saad Hosne

Presidente CEEM/COESP/SESu/MEC

Optometrista passariam nào só a vender lentes, assim corrida prescreve - Ias,
sem o controle ou interferência dos oftalmologistas.

No concernente à pretensão da Associação Limeirence de Educação e Cultura,
restaria decidir ainda se esta instituição demonstra capacidade e proficiência
para prover um curso superior compreendendo 4.032 horas de aula em período
noturno ocupando 36 semanas por ano com duração de 5 anos.
Parece-nos que o curso é excessivamente longo para formar um técnico e de
duvidosa consistência para formar um optometrista com total autonomia de
ação.

A experiência real como mínistradora de curso superior desta instituição se
resume até o momento, a dois cursos aparentemente de criação recente, um de
Engenharia Elétrica e outro de Processamento de Dados e ainda, em fase de

criação, um curso de Direito. O Corpo docente na área específica da optometria
conta com 2 Biomédicos - Mestres, 1 Biomédico - Doutor , 1 Neurologista
Doutor, 2 Optometristas e sendo 1 mestre. Havia ainda um médico especialista
em oftalmologia que segundo comunicado da Organização Einstein de Ensino
datado a 05/01/97, foi substituído por três professores não médicos ligados a
área de Optometria. Não conseguimos informação a respeito da aparelhagem
específica paraaeflsino de Optometria.
Estas são as considerações que pensamos possíveis ressaltando-se que são
incompletas as nossas informações sobre o tema em discussão.

l.

Relatório sobre o Curso Superior de Graduação modalidade Optometria a ser
criado pelas Faculdades Integradas Eínstein de Limeira. Solicitante Associação
Limeirense de Educação e Cultura. Limeira. SP.

A optometria no Brasil é ensinada a médicos na fase de especialização em
Oftalmologla através dos Cursos Credenciados pelo Conselho Brasileiro de
Oftalmologia ou pela Residência Médica em Oftalmologla, conferindo a estes
profissionais o título de Especialista em Oftalmologia.
A criação de um Curso Superior em Optometria implicaria necessariamente na
graduação

de

profissionais

que

autonòmamente

exerceriam

atividades

optometricas, as quais poderiam ser rotuladas como exercício ilegal da
medicina. Portanto antes da liberação do Curso é necessário que se defina se o
exercício da Optometria deve ser mantido como exclusivo de Profissionais
Médicos ou pode passar também a ser atividade de outro profissional. A
Comissão de Especialista no Ensino Médico não tem como solucionar esta
pendência, já que esta decisão a rigor depende de dispositivo legal que seus
elementos desconhecem.

No mundo há diversos modelos de interrelação entre oftalmologista e
optometristas com graus variáveis de autonomia visando a correção de defeitos
de refração (refrectometria), desde total até nenhuma.
A justificativa prática para a existência de Optometrista é fundamentalmente
calcada na alta demanda, na aparente simplicidade do procedimento
(prescrição de graus) e no custo baixo para a formação deste profissional.
Muitos aspectos devem ser considerado nestas situações visto que a
refratometria é um ato interreiacionado com o exame de um orgào com múltiplas
possibilidades de doenças, e consequentemente variadas disfunções. As
alterações de qualquer destas funções do olho pode levar a diminuição ou
mesmo a perda da visão o que acarretará prejuízos obvios não só para o
indivíduo assim como para sociedade.

Há uma tendência na população a achar que o optometrista tornaria mais barato
e igualmente eficiente à assistência refratometrica à população; a proibição da
existência deste profissional autônomo seria portanto, decorrente apenas do
corporativismo médico. A favor desta autonomia do optometrista são citados
como perfeitamente aceitos profissionais como os fonoaudiólogos, psicólogos,
fisioterapêutas, a despeito da existência de otorrinos, psiquiatras e fisiatras.
Argumenta-se por outro lado, que estes profissionais não médicos acima
citados, a rigor praticam atividades especificas, que não são exercidas por
médicos enquanto que aquelas que se pretende que os optometristas venham a
exercer autonomamente são praticados no Brasil, histórica e rotineiramente, por
médicos oftalmologistas. O assunto é complexo e de solução não fácil.
Embora esta comissão esteja analisando apenas a validade do curso em

relação a saúde ocular da po^lação, existem interesses menos científicos e
menos nobres ligados a comercialização de lentes pelas óticas que através do
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Optometria?
Justiça decide (duas vezes) que continua
sendo exercício ilegal da medicina
Com o apoio do C.B.O., os oftalmologistas do Distrito
Federal impuseram duas derrotasjurídicas aos que
exercem ilegalmente a medicina. Ao mesmo tempo, o
debate chega aos meios de comunicação de massa,
exigindo pronta resposta da Ojklmologia Brasileira.
Páginas 3 a7
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XXIX Congresso

contato é ato médico
Resolução do Conselho Regional de

Brasileiro de

Medicina do Estado de São Paulo define

adaptação de lentes de contato como
processo que deve ser acompanhado,
sempre, pelo médico

Oftalmologia
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Goiânia prepara-se
rapidamente para
realizar o maior
evento da

Oftalmologia
Brasileira em 1997
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Carta aos Oftalmologístas Brasileiros
m 07 de maio comemorou-se o Dia do

E

Oftalmologista. Embora a data tenha
passado praticamente despercebida
por uma série de razões,poucos teriam tantos
motivos para comemorar como os Oftalmologistas Brasileiros, pois a categoria a que per
tencem tem dado constantes exemplos de ex
celência técnico-científica,de participação co
munitária e de Cidadania Consciente.

Desde o início do século que os oculistas do
País têm se dedicado à criação de um sistema
que somasse aformação científica abrangente
(inclusive com a realização de congressos e
eventos semelhantes), com o estabelecimento
de mecanismos de atendimento clínico,
ambulatorial e hospitalar e a difusão de co
nhecimentos básicos de saúde ocular para a
população. E também têm se dedicado trans
formar deforma significativa os mecanismos
de atendimento médico reinantes no País,com
o propósito de capacitá-los a atenderem às ne
cessidades de saúde da população.
Marco importante naformação deste siste
ma que denominamos de "Oftalmologia Bra
sileira"foi afundação do C.B.O., ocorrida em
1941 durante oIV Congresso Brasileiro de Of
talmologia. Hoje o Conselho Brasileiro de Of
talmologia coordena 44 cursos de especiali
zação que garantem a boa formação de 300
oftalmologistas por ano, mantém um Progra
ma de Educação Médica Continuada exemplar,
realiza congressos, cursos e promove a Prova
Nacional para a Obtenção do Título de Espe
cialista aberta a todos os médicos que interes
sam-se em mostrar suas respectivas capacida
des na Oftalmologia. O objetivo deste conjun
to de práticas é proporcionar aformação éti
ca e científica aos profissionais de oftalmolo-.
gia, para que estejam preparados para aten
der ao máximo as necessidades da população
de um país continente que ainda guarda em
seu território diferenças sociais escandalosas.
Porém a Classe Oftalmológica e sua enti
dade máxima, o C.B.O.fazem mais. Numa
verdadeira lição de cidadania estabelece
ram, a partir de 1994, a promoção da Cam
panha Nacional de Reabilitação Visual do
Idoso,a ser realizada a cada dois anos e que
já recuperou a visão de mais de 50 mil ido
sos carentes em mais de 200 cidades brasi
leiras.

Esta Campanha,motivo de citações nos mei
os oftamológicos internacionais e que já está
sendo imitada em outros países da América
Latina, tem como parâmetro o Projeto Zona
Livre de Catarata - Reabilitação Visual doIdo
so, desenvolvido pelo Núcleo de Prevenção da
Cegueira da Unicamp, que funciona
ininterruptamente desde 1986. Além de servir
de parâmetro para a realização da Campanha
Nacional de Reabilitação Visual do Idoso do
C.B.O., o Projeto Zona Livre de Catarata tam-

Os milhares de deficientes visuais
reabilitados nas duas

Campanhas Nacionais e nas centenas
de iniciativas semelhantes repetidas
por todo o País revelam que não
adianta ter um ótimo sistema de

saúde(o que efetivamente ■
não é o caso)se não houver
garantia de acesso à

população marginalizada

bém inspirou ações semelhantes de várias ci
dades e regiões brasileiras, algumas das quais
repetidas com uma rotina encorajadora.
Ospontos básicos do Projeto Zona Livre de
Catarata e repetidos em todas as outras inici
ativas semelhantes da Oftalmologia Brasilei
ra são: 1)a participação voluntária de médi
cos oftalmologistas, residentes, paramédicos
e leigos, conscientes da importância da ação
de cada integrante da equipe; 2)a participa
ção da comunidade, através de órgãos gover
namentais e entidades não governamentais,
motivada pela credibilidade emanada pela
Classe Oftalmológica e por todos os que par
ticipam de iniciativas deste tipo; 3)oforneci
mento de atendimento e tratamento gratuitos
e altamente qualificados; 4)a consciência da
realidade vivida pela camada da população a
ser atingida e que caracteriza-se pela depen
dência, pela incapacidade quase que total de
locomoção,pelafalta de informação que pro
voca a incompreensão acerca de sua situação,
de seus direitos e de como alcançá-los; 5} a
vontade de mostrar que épossível resolver pro

blemas através da mobilização comunitária e
através da união de ações e objetivos;6)a dis
posição para contribuir na mudança do siste

ma de saúde no Brasil para que este passe a
levar cada vez mais em consideração a reali
dade e as necessidades da população e dospro
fissionais que nele trabalham;7)erradicar em
prazo previsível a catarata no idoso,resgatan
do esta dívida social e devolvendo a Cidada

nia a milhares de pessoas que hoje padecem
de cegueira curável.
Os milhares de deficientes visuais reabilita
dos nas duas Campanhas Nacionais e nas cen

tenas de iniciativas semelhantes repetidas por
todo o País revelam que não adianta ter um óti
mo sistema de saúde(o que efetivamente não é
o caso)se não houver garantia de acesso à po
pulação marginalizada. O atual sistemafacili
ta o ingresso no serviço público gratuito aos
que têm melhores condições de informação e
transporte, o que penaliza deforma desumana
o idoso carente portador de cegueira.
Mostram também que é possível desenvol
ver projetos de elevado cunho social, contan
do com a participação Cidadã do Médico que,
através deles passa a demonstrar sua capaci
dade de liderança em envolver e organizar a
comunidade e sensibilizar as autoridades.Pro

picia ainda o atendimento à grande massa da
população marginalizada, mostrando a possi
bilidade do aumento do atendimento e da mu

dança no sistema de captação do paciente po
bre e do deficiente visual.
Para nós, oftalmologistas, o 7 de Maio de
1997pode não ter sido comemorado como se
ria de se esperar. Porém que nossas reflexões
a respeito do significado da data e de nossa
atuação nos sirvam de incentivo para a conti
nuidade de nossos esforços para preservar e
reabilitar a visão da população. E que cada
um de nos seja um especialista ativo e partici
pante na solução dos problemas comunitários
para que destaforma possamos cumprir todos
os juramentos que fizemos ao entrarmos na
vida profissional.

Geraldo Vicente de Almeida

Newton kara José

Rubens Belfort Júnior
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Optometria condenada pela
segunda vez pela Justiça de Brasília
Justiça do Distrito Federal, onde esta prática ilegal ocorre com maior desfaçatez,

confirma a condenação ao presidente da Associação Brasileira dos Ópticos Optometristas
Ricardo Turbiani Bretas, presidente da
Associação Brasileira de ^Profissionais

Ópticos Optometristas, dono da "Clínica"
Olhar - Óptica de Precisão e Lentes de
Contato (Brasília), técnico óptico formado
e adepto da terapia de utilização de lentes
coloridas para cura de doenças oculares,
acaba de sofrer duas derrotas jurídicas, im
postas pela Sociedade Brasiliense de Oftalmologia que, com o apoio irrestrito do
C.B.O., está firmemente empenhada em
afastar a ameaça da implantação da
optometria no País utilizando-se a Capital
Federal como ponta de lança.
Na primeira dessas batalhas, o Promotor
de Justiça Alexandre Fernandes Gonçalves,
da 6- Promotoria de Justiça Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/
DF, requisitou a Instauração de Inquérito
Policial.para-a-apuração de exercício ilegal
Üa medicina na "Clínica" Olhar. Na segun
da, a Promotora de Justiça Maria Aparecida
Donatti Barbosa, tendo por base as provas
reunidas, e o Desembargador Vaz Melo de
cidiram não aceitar a apelação que Ricardo
Bretas havia interposto a outra sentença e
manter a condenação ocorrida em outubro
de 1996.

"Foram vitórias importantes, mas ainda
parciais. Vamos continuar usando todos os
meios legais e jurídicos ao nosso alcance
para que esta situação anômala definitiva
mente termine em Brasília. Temos um indi

víduo que continua exercendo ilegalmente a
medicina, receitando óculos e agindo como
se não tivesse sido condenado. Além disso,

aproveitando-se de seu título de presidente
de uma associação que ele mesmo fundou e
de outros artifícios, quer levar cada vez mais
pessoas pelo mesmo caminho", declarou o
presidente da Associação Brasiliense de Of-talmologia, Geraldo Magela Vieira.
A OPTOMETRIA NO

BANCO DOS RÉUS
Em 1994, a Sociedade Brasiliense de Oftal

mologia processou Ricardo Bretas por exercício
ilegal da medicina. Com diploma de técnico em
óptica, Bretas prescrevia óculos e lentes de con
tato, dava entrevistas sobre as vantagens e exce
lências de seus tratamentos, um dos quais con
sistia na utilização de lentes coloridas para a cura
de determinadas doenças oculares.
Diante de provas irrefutáveis e depoimentos
de próprios clientes do charlatão, a Justiça con
denou-o a nove meses de detenção por exercício
ilegal da medicina. Entretanto, a sentença,
expedida em outubro de 1996 e não foi cumpri
da porque o processo havia durado mais tempo
do q^ue a pena e "houve a prescrição retroativa,

que fulminou a pretensão do Estado de fazê-lo
cumprir a pena em todos seus efeitos".
A partir de então o caso tomou dois rumos: de
um lado Ricardo Bretas apelou para segunda ins
tância do Poder Judiciário tentando obter a anu

lação da sentença que o condenara. De outro, a
Sociedade Brasiliense de Oftalmologia também
procurou a justiça para tomar efetiva a sentença
proferida. Como detalhe agravante existe o fato
de que a "Clínica" Olhar continua aberta, com
todos seus aparelhos e funcionários exercendo
as mesmas funções e atividades-e seu dono.

A OPTOMETRIA APELA PARA

JUSTIÇA...E PERDE

Inconformado com a condenação sofrida em
outubro de 1996, mesmo sem ter cumprido pena,
Ricardo Bretas apelou para a Justiça Pública re
querendo sua absolvição.
Tal pretensão,entretanto,não foi aceita. A Pro
motora de Justiça Maria Aparecida Donatti Bar
bosa, através de comunicação dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal manifestou-se favorável a manuten

ção integral da decisão de outubro do ano passa
do,decisão confirmada pelo Desembargador Vaz
de Melo em 07 de março último.
A Promotora Maria Aparecida Donatti Barbo
sa,em seu documento, ressaltou que "como bem
entendeu o MM Juiz prolator da sentença recorri
da "a conduta do réu extrapolou os limites do seu
grau profissional de Técnico do 2- Grau em

\

Óptica, invadindo a seara permitida apenas aos
médicos oftalmologistas. Isto porque o acusado
não vinha se limitando em aviar receitas de óptica,
seguindo,emfavor do paciente,a prescrição mé
Ricardo Bretas, continua trabalhando normal

dica antecedente; ao contrário, a

mente, dando entrevistas a imprensa, aulas e fa
zendo publicidade de suas atividades, portandose ora como "pobre vítima de uma conspiração
corporativista", ora com a arrogância de um pio
neiro que quer levar o País à modernidade (veja

seu talante, dispensqndo-a,passou

um de seus panfletos na próxima página).

í

De acordo com Heloísa Stein Neves,advogada
da Sociedade Brasiliense de Oftalmologia, foi
apresentada notícia crime perante a Procurado
ria Geral, requerendo a abertura de novo inqué
rito policial, o que foi feito na 2- Delegacia de
PoKcia do Distrito Federal, sob o n- 083/97.

"Estamos acompanhando o caso da forma mais
efetivajunto àquela Delegacia para que o Inqué
rito Policial seja concluído o mais breve possí
vel,remetido àjustiça,oferecida a denúncia para
que dessa vez o senhor Ricardo Bretas possa ser
condenado e suas atividades encerradas", decla

rou a advogada.

'

Heloísa Stein esclarece que o Inquérito Poli
cial em questão também apura o envolvimento
dos empregados da "Clínica" Olhar. Esclarece
também que foi apresentada uma denúncia à De
legacia do Consumidor contra o óptico e está sen
do preparada uma Ação Judicial de Cunho CívelIndenizatório,requerendo a reparação dos danos
materiais e morais sofridos pelos Oftalmologistas do Distrito Federal.

'

a receitar óculos e lente de contato

com graduação quejulgava corre
ta, elaborando, assim,fórmulas
ópticas,além do simples cálculo de
corrente da sobre-refração".
Já o desembargador Vaz de Melo
não analisou o mérito da sentença,
baseando-se apenas no fato de que
a penajá havia prescrito e portanto
não havia razão para dar provimen
to ào apelo e de se apreciar o méri
to da questão.
Os dois documentos foram ane

xados ao Inquérito Policial que está
em andamento em Brasília;
"A Sociedade Brasiliense de Of

talmologia recomenda a todos os
médicos oftalmologistas do País
que procurem sempre a justiça di
ante de qualquer caso parecido. E
também procurem imediatamente
o C.B.O., porque o apoio que os
oftalmologistas brasilienses têm re
cebido em todos os momentos foi

fundamental para que pudéssemos
continuar esta luta", declarou Ge

raldo Magela Vieira.
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Conteúdo do panfleto distribuído à população brasiliense pela
Associação Brasileira dos Profissionais Ópticos Optometristas
>»

Se você morasse em qualquer país do
primeiro mundo você iria a um OPTOMETRISTA. Veja porque:

gistas para que estes em contra-partida indiquem suas lojas numa ver

mais bem preparado para realizar os exa
mes primários da visão pois seu curso é es
pecífico, ao contrário do Médico Ofíalmologista que se prepara, muito bem,mas para
tratar das doenças dos olhos.

■K'\-

que não são todos, donos de ópti
cas. Que quase todos VENDEM
r/

//

ry

* O exame feito por um Óptico Opto
metrista dura quatro vezes mais tempo
devido a quantidade e qualidade dos tes
tes visuais e funcionais que se realiza.
* Os exames são feitos na própria óptica,
o que facilita sua realização, principalmen
te no interior do país onde sempre existe
uma casa óptica mas não existe um Médico
Oftalmologista.
Os exames são, em geral, oferecidos

pelos Ópticos Optometristas gratuita
mente. Com isso todos tem mais acesso a

uma boa visão, principalmente os mais
carentes.

* A população, principalmente a mais
pobre, é atendida imediatamente em uma
casa de óptica não precisando esperar até
um ano por uma consulta como acontece
nos postos de saúde e hospitais do Brasil.
Você se sente muito mais a vontade

para discutir sobre suas dificuldades vi
suais, coisa que não acontece na presen
ça do Médico Oftalmologista. Com o

dadeira troca de favores. Pior,
existem médicos, evidentemente

y-y-

* O Óptico Optometrista é o profissional

Si
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Estaduais e Federal não cobram

* Os Médicos Oftalmologistas se valem de
uma lei de 1934 - editada num govemo dita
torial - que os PRIVILEGIOU. Baseados nessa
lei arcaica, os Médicos Oftalmologistas per

seguem os Ópticos Optometristas que buscam
oferecer este serviço à população. Aprovei

tando o "PRIVILÉGIO" de prescrever os graus
das lentes, alguns deles aproveitam para con
tra-indicar as ópticas que adaptam lentes de
contato e as que apoiam a OPTOMETRIA.

Custa caro formar um Óptico Optome
trista?

* O Govemo do Brasil gasta 18 (dezoito)
vezes mais dinheiro para formar um médico
do que um técnico. O pior é quem paga essa
conta é você, contribuinte Brasileiro.
Quais os países que reconhecem a OP-

Óptico Optometrista você encontra sem
pre a melhor solução para suas necessi

m

\

* NOVENTA E CINCO POR CENTO

das pessoas que não enxergam bem, têm
apenas um erro de refração. Como essas

Miopia,Astigmatismo,Hipermetropia,
Presbiopia(Vista Cansada)são doenças?
TOMETRIA?

óculos ou lentes de contato muito menos são

* Para que você tenha uma idéia, o Brasil é
um dos últimos países do mundo a reconhe

remédios. •

cer o trabalho do Óptico Optometrista. A

^ Mas se meu caso for patológico(uma
doença)?
* O Óptico Optometrista está apto a iden
tificar os casos patológicos. Neste caso, o
✓

OPTOMETRIA beneficia os povos da Fran
ça, Alemanha, Venezuela, Colômbia, China,
Japão, índia, Israel, Equador, Afiica do Sul

etc. São mais de 200 países que adotam a prá

Óptico Optometrista não seguirá adiante e

tica da OPTOMETRIA. Nos Estados Unidos

recomendará que você procure um Médico
Oftalmologista, de sua livre escolha, para o

a OPTOMETRIA está presente desde 1890.
Como está o comércio de óptica hoje

devido tratamento.

no Brasil?

Porque no Brasil tenho que ir a um
Médico Oftalmologista?

Quem seria beneficiado com a OPTO
METRIA?

* Em primeiro lugar a população Brasi
leira que receberia um serviço de altíssima
qualidade com rapidez e sem ônus. O Go
vemo que não gastaria nada na formação
deste profissional, além disso, desafogaria
totalmente a demanda nos postos de saúde

e hospitais economizando MILHÕES DE
REAIS que gasta diariamente para manter
o atendimento público oftalmológico atual
que além de caro é péssimo.
Quantos Médicos Oftalmologistas exis
tem hoje no Brasil?
* Apesar de não termos o número exato,
não passam de 7.000 médicos oftalmologis
tas em todo o Brasil para atender

CO MILHÕES) de pessoas. Para que você
dimensione o problema, na região NorteNordeste existe 1 Médico Oftalmologista
para cada 360.000 habitantes. Para que to
dos fossem atendidos, esse Médico teria

pessoas NÃO TÊM NENHUMA DOENÇA
não precisam ir a um MÉDICO.

tropia, Presbiopia etc não são doenças e os

impostos referentes a estas vendas,
aceitando por completo a sonegação fiscal.

165.000.000 (CENTO E SESSENTA E CIN

dades visuais.

* NÃO.Miopia,Astigmatismo,Hiperme

lentes de contato em seus consultó

rios todos nós sabemos apesar de ser
totalmente ilegal. O Conselho Fe
deral de Medicina nada faz apesar
do próprio código de ética médica
proibir esta prática. Até as receitas

* Totalmente deformado. É comum algu
mas ópticas indicarem Médicos Oftalmolo

que trabalhar por 64 anos ininterruptamen
te atendendo 15 pessoas por dia. As esta
tísticas mostram que cerca de 96.000.000
( noventa e seis milhões) de Brasileiros
morrerão sem ter tido a oportunidade de
enxergar adequadamente. São Brasileiros
privados do direito a educação, a uma boa

profissão. Privados, enfim de serem úteis
a si e a sociedade.

O que falta para que a OPTOMETRIA
seja reconhecida no Brasil?
* Vontade pohtica. Vontade para melhorar
as condições de vida do povo Brasileiro.
CORAGEM para enfrentar o "lobby" dos
Médicos Oftalmologistas que evidentemen
te querem continuar mantendo essa fabulo
sa reserva de mercado. FALTA O SEU
APOIO.
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Ontem, como hoje, oftalmologistas na defesa da saúde
ocular e do bom atendimento à população
Atigo publicado na "Revista Aquivos Brasileiros de Oftalmologia em IQ3Ç
fí. TPrática da Optometria
T)urval Vrado - S. Vaulo

mmextensoartigodecomentárioecrí

tica sobre esta especie de atividade nos

£stados-Linidos aparece em Keader s'
&gestde agosto de /Q37}finmdopor
1?. W. 2?iis, e aquipretendemos aduzir algo sobre
o mesmo assunto com relação ao nosso meio.

São mostradas inicialmente as diferenças entre

médico-oculista e o optometrista. Somente ospnmeiros podem examinar o órgão que por qualquer
modo leva opaciente a queixar-se, enquanto os últimos tudo encaram como defeito visualpassívelde
correção óptica.

neficiaram o mesmo. Um houve que lhe prescre
veu "comer maisfígado e abster-se de magonnaise,
si quisesse melhorar sua visão.
Quando o Pr. W. £fambertpresidiu a sessão
de olhos da Pcademia de Ifledicina de Idova %rk,
conseguiu reunir mais de 50 casos de glaucoma,
tumor cerebrale outras moléstias cujos portadores
antes haviam consultado optometristas, os quais

nadapuderam referir do que obseivaram. Si o olho
fosse exclusivamente um aparelho refrangente, um
optometrista competente muitopoderiafazerem be
nefício dos portadores de transtornos funcionais,
maseste complicado e delicado órgãofazpartedum
todo a cujas leis se subordina e dele constituo um
verdadeiro barómetro em caso de alteraçõespatoló
gicas. Um exame oportuno dos olhospode revelar o

pecialização, problemas como o que acabamos de
ver, cujofundamento está na falta de cultura. Idão
obstante o muito de objetivismo a quechegou a nossa

especialidade, tendo o seu principal capítulo a refração, inteiramente dependente da óptica, dispon
do de aparelhamento aperfeiçoado para observação
e detemiinação objetiva da optometria, não pode
esta ser eficientemente tratadapelos que desconhe
cem o restante da especialidade e da medicina em
geral
Felizmente, a rigor, nãopossuímos oproblema do

optometrista no IBrasil, visto não possuirmos£eis
que os amparem quando diplomados láfóra, nem
escolas nacionais que os diplomem. Os raros de
tentores deste título este nós, com diploma nacio
nal, desfrutam, no momento que atravessamos, uma

início dum mal, mesmo a distância, que somente

situaçãopoucopromissora.Impossibilitadosdeexer
cerem clínica, porque não são médicos, dedicamse
ao comercio, onde também nãopodem,porforça de

menor de 13 anos, previamente examinada por

reconhecido no inicio pode benefciar-se do trata
mento adequado. O olho possuo condiçõespatoló
gicas próprias, algumas das quais influem, pelo
menos no início, sobre a refração, não requerendo
todavia assistência neste teneno. Tratase por ex:
doglaucoma que segundo vários Atores ocorre em
um de cada milpacientes queprocuram os serviços
de olhos. Idesponde esta afecção pela quinta parte
da cegueira entre os adultos;éde inicio lento e im
perceptível, na forma crônica, traduzindose ao
paciente por uma deficiência de acomodação que o
fazprocurar óculos ou novas lentespara os quejá
usa, dentro de curtos espaços de tempo. Oaumento
da tensão ocular que caracteriza esta moléstia vai
então inexorável e paulatinamente destruindo as
fibras do nervo óptico, levando este a irremediável
atrofia por comprensão, e o optometrista, que por
varias vezes atendeu a este individuo, não poude

mais de um médico oculista e considerada de olhos

advertí-lo do mal em inicio, assumindo

beria como especialidade facultativa. listamos as

indevidamente a responsabilidade por um caso de

sim livres, de certo modo, desta verdadeira ativi

cegueira evitavel, muitas vezes. Outra afecção tam

dade intermediária que ainda não chega a ser do
médico ejá não é mais do óptico, como ocorre nos

Procura o Putor, em seus comentários, annar a

opinião pública contra o perigo que consiste esta
classe de profissionais em seu país, onde o número
já ultrapassa vinte milPara estefim utilizoupessoas sãs e outrasportadoras de lesões oculares dirigindo-as agrande númew de optometristas, coligindo nofm todas asprescrições e conselhosforne
cidos.

flum total de 2.800 estabelecimentos de

optometristas americanos, 88% deles não co
bram a consulta, restringindo-se pois ao lucro
comercialdecorrente da venda de lentes oftálmicas. Poude The British Medicai Pssociation

demonstrar que 35% dos pacientes que geral
mente procuram optometristas, apresentam

afecções não reconhecíveispelos mesmos. £m sua
primeira experiência valeu-se o Putor duma
normais. £sta menina visitou 4 optometristas
tendo recebido 4 receitas diferentes para uso de
óculos. P segunda experiencia rerefese a um
comerciante portador de sinais manifestos de
glaucoma e irite, com estrabismo alternante e
correção óptica. Visitou este cidadão ííJ
optometristas de diferentes pontos do país não
tendo obtido um único diagnóstico certo do seu
mal. P maioria deles mantinha-se calada após
ouvir a história da moléstia cujos sinais mani

festos e inconfundíveis se encontravamfacilmente
acessíveis. lÃm atribuiu toda sua queixa as so
bras que lhe produziam os atuais vidros em uso.

bém exclusiva do olho e que muitas vezes lem opa
ciente mcialmente ao optometrista é a catarata que

acarreta umafraca miopia, às vezesincomoda,faléce
aquitambém a capacidade do optometristapara re
conhecer o maleprincipalmente sua causa, que muitas vezes é o diabete. Oarticulista extende-se mais

ainda sobre a questão do uso dos cicloplégicos como
indispensáveispara a refração da maioria dosjovens
e cuja prescrição é vedada aos optometristas, donde
aprópria£ei que os habilitou ao exercício daprofis
são ir de encontro aos mesmos.

Outros atribuiram ao sol ou a um determinado

nervo craniano lesado. lÃm deles afirmou-lhe que
sendo suas lentes compostas de 2.250 camadas,
não eram as mesmas bem toleradas. Dos 4/

optometristas em questão,

não reconhece

ram o estrabismo alternante do paciente, o que ê

de capital importânciajá na prescrição de len
tes corretoras. Pois terços destes optometristas
prescreveram aopaciente lentes coloridas, que são
geralmente bem mais caras e de modo algum be

Aéagora, caro leitor, vimos o que sepassa num
grandepaís, onde se encontram muitas escolas téc
nicas, embora a sua maioria contaminadapelapre
ocupação de doutorarpor qualquer motivo, o me é
muito de agrado á mentalidade do yankee. O es
pírito eminentemente prático e liberaldo america
no diluio de certo modo a estrutura rígida do ensi
no universitário europeu, criando,pela extrema es

£ei, praticar a escolha de lentes graduadas. Que
simifcação tem,pois, um optometrista no Srasil?
Quefinalidadeprática de sefornecer um diploma
de habilitação a um indivíduo, quando este vai ter

pelafrente uma£ei que oproibe de exercer sua ati-,
vidade e no que é rigorosamente fiscalizado?£
estranhável ainda que uma dependência do Mi
nistério da Saúde flública, sem ter criado escolas
adrede epossivelmente não possuindo técnicos, as

suma a responsabilidade de diplomar, por meio de
provas insuficientes ou mesmo indiretas, candida
tos a uma especie de atividade que pouco depois
tem sua prática cerceada pela mesma autoridade.
Bomo vemos, pois, a optometria entre nós continua
como doutrina exclusiva do médico-oculista, digna,
de ser ensinada somente no curso médico, onde ca

listados Unidos. £m questão da prática da refração, possuimos uma situação perfeitamente pacifi
ca e também mais científica. A lado do médicooculista, temos o óptico, que é mais um técnico em
lentes, tendo em sua frente o receituário e, quando
mais, o paciente para a necessária escolha da açmação que deverá receber as lentes prescritas. £o

nossofarmacêutico de vidros vazios, líepresenta o
óptico, entre nós, uma classe heterogenea que ainda
não traçou seu rumo de aspirações; livres de obri

gações perante o £stado, estão eles á espera tam
bém duma £ei que os ampare e defina sua especi
alizada tarefa. Gompete pois ao listado, pelo seu
Departamento de Saúde, ao cuidarda oficialização
desta profissão, iniciar ensinando aos seus artífices
o que lhes é necessário para o desempenho honesto
de suasfunções, do que se beneficiará a coletivida
de, e não se militara diplomá-los tão somentepara
contá-los como contribuintes, exigindo amanhã o
que de direito lhes negou hoje.
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Optometria; a polêmica chega aos meios de comunicação de massa
e a Oftalmologia Brasileira presente na Defesa da Saúde Ocular
Em 17 de março, o jornal Folha de São Paulo publicou, em
sua página 2, um artigo assinado por Valdo Cruz intitulado "Mi
opia" no qual defendia a adoção da optometria no Brasil (veja a
íntegra da matéria no box n-1)Imediatamente o C.B.O. mobilizouse e enviou uma resposta para o jornal, da qual alguns trechosfo
ram publicados na página 3,seção "Painel do Leitor" da edição de
29 de março do mesmo jornal. Nesta resposta, Geraldo Vicente de
Almeida, Secretario Geral do C.B.O. esclarece que a profissão de
Optometrista não existe no Brasil e que os argumentos do jornalis
ta eram, no mínimo, incompletos(veja a íntegra da resposta no box
n- 2). No ínterim entre o artigo e a resposta do C.B.O., em 27 de
março,ojornal publicou um artigo de Elisabeto Ribeiro Gonçalves,

defendendo as posições da Oftalmologia Brasileira (veja no box n3). "Para o grande público, na certa a polêmica é meio incompreen
sível, o que só nos leva a tormar mais cuidado, pois os defensores
da legalização da optometria no Brasil continuam ativos e seus ar
gumentos e sofismas seduzem aqueles que têm uma visão parcial do
problema, inclusive nos meios de comunicação. Os oftalmologistas
não estão interessados em defender uma pretensa reserva de merca
do, não estão interessados em impedir quem quer que seja de exer
cer suas atividades legítimas e legais, mas têm a obrigação de de
fender a saúde ocular da população e a legislação em vigor no País,
e continuaremos atuando sem descanso nesta mesma linha", decla
rou Geraldo Vicente de Almeida.
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Oftalmologia
"A Foiha publicou artigo de Valdo
Cruz(17/3)em que é defendida a legali

Nessa batalha,o que está em jogo não
é quem faz ou deixa de fazer o exame,
mas quantos milhões de lentes e óculos

zação da profissão de optometrista.
G óptico é um profissional paramédi
co e, por sua formação, não pode subs

serão vendidos a mais desnecéssaria-

tituir o médico,assim como o comissá

cina sãó utilizados como'auxiliares, já

rio de bordo não pode substituir o pilo

que ainda têm uma margem de erro de
aproximadamente 30%).
Sabemos que o atendimento oftalmológico não diega a grande parte da po
pulação. Porém utilizar as desigualda
des sociais e a caótica situação da saúde
pública como argumentos é um sofis-

to do avião.

O ofialmologista, além de diagnosti
car e tratar o erro de refi:açâo, é o úmco
capaz de detectar a tempo moléstias
Qculares, bem como os sinais oculares
05

de doenças potencialmente letais.- Con
fundir tal posição com reserva de mer
cado nos parece no mínimo pueril.
O que está havendo é uma batalha po

lítica, jurídica e social para tentar im

mente —ou quantos milhares de apa
relhos para diagnóstico (que na medi

ma doloroso."

Geraldo Vicente de Almeida, secre-

tário-geral do Conselho.Brasileiro de

Oftalmologia(São Paulo,SP)

plantar a optometria como profissão
regulamentada.
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Brasüia - Oftalmologia ou optometria. Pro
fissionais das duas áreas se enfrentam há anos

nica, não estão aptos a diagnosticar doenças

talmologista para cada 360 mil habitantes.

sérias. Muitas moléstias, como AIDS e diabe

Por que não liberar o trabalho dos

tes,podem ser identificadas pelo exame de fun

optometristas, para que eles possam suprir
esta carência? Hoje,muitas crianças caren
tes vão mal na escola porque têm proble

do de olho.

Os optometristas se defendem dizendo que

no Brasil.

seu trabalho é identificar defeitos anatômicos

mas de visão e não são tratadas.

Os oftalmologistas lutam para que os
optometristas não tenham direito de fazer o exa
me refrativo dos olhos, usado para descobrir
se uma pessoa tem algum defeito anatômico
da visão - como miopia ou hipermetropia.
Em Brasília, por exemplo, estão tentando
mais uma vez impedir que o presidente da As

da visão em vez de doenças. Caso um paciente

Tenho uma experiência pessoal em casa
que mostra a importância dos opto
metristas. Minha filha de quatro anos tem
hipermetropia e passou por três oftalmo
logistas. Mas continuava reclamando. Pro
curei um optometrista. "Pai, com esses
óculos eu vejo tudo", foi a sua reação.
Isso não significa que não existam bons
e excelentes oftalmologistas. Mas é uma
prova de que existem excelentes
optometristas.

sociação Brasileira de Ótica e Optometria,
Ricardo Bretas, continue trabalhando.

A turma da oftalmologia diz o seguinte em
sua defesa; os optometristas,com formação téc

não apresente defeito anatômico, ele seria en

caminhado a um oftalmologista.
Os oftalmologistas rebatem afirmado que um
diagnóstico tardio pode representar a perda da
visão ou o agravamento de uma outra doença
que se manifesta na visão.

Posso estar enganado, mas esse parece ser
um caso de luta por uma reserva de merca
do. No país, há uma grande carência de pro
fissionais da área. Na região norte há 1 of
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Miopia ou cegueira?

a

Em 17 de março a Folha de São Paulo

residência médica. A correta avaliação de

publicou, em sua página 2, uma matéria

episódio que teria acontecido com a filha do

aspectos médicos de um olho exige raciocínio
médico, que o óptico não detém. Por vezes
temos episódios mostrando que tal ou qual
profissional não agiu como deveria, como
Valdo Cruz relata que teria acontecido com sua

articulista.

filha: não seria o caso de uma amostragem um

assinada por Valdo Cruz, intitulada
"Miopia"onde é defendida a legalização da
profissão de optometrista com base num

Para O leigo,o debate é bastante árido e quase
incompreensível e, por vezes, os ópticos
(falemos ópticos, já que a profissão de
optometrista não existe legalmente no Brasil)
transformam esta incompreensão em vantagem
ao insinuarem,ou afirmarem com acontece com

o artigo, de que os médicos oftalmologistas
estariam apenas interessados em manter uma
obsoleta reserva de mercado,já eliminada pela
legislação de outros países, tal como ocorreu
com a matéria citada.

Entretanto, a questão não é tão simples e
seus desdobramentos vão muito além da

legislação ou da utilização de categorias
econômicas para debater questões ligadas à
saúde do Ser Humano. A

miopia,

astigmatismo e outros desvios da refração são
doenças e-como tais inscritas no Código
Internacional de Doenças da Organização
Mundial da Saúde.

O óptico é um profissional paramédico e,por
sua formação, não pode substituir o médico,
assim como o comissário de bordo não pode
substituir o piloto do avião. A autoridade e
credibilidade profissional do médico
oftalmologista, ao examinar os olhos de um
paciente, não é resultado de um breve treino,
mas de um longo e penoso exercício de

pouco mais abrangente?
As ações de saúde tem como objetivo o bem
estar do paciente acima de tudo. E o melhor
interesse do paciente, ao procurar obter a
prescrição de seus óculos, é mais eficaz e
completamente atendido pelo oftalmologista
que, além de diagnosticar e tratar o erro de
refração,é o único capaz de detectar e controlar
a tempo moléstias oculares que de outra
maneira evoluiriam para a cegueira irreversível
(glaucoma etc), bem como detectar os sinais
oculares de doenças gerais(hipertensão arterial,
diabetes etc) potencialmente letais, cujo
tratamento precoce melhora significativamente
a qualidade e expetativa de vida do paciente.
Confundir tal posição com uma fantasiosa
reserva de mercado, como faz o artigo, nos

parece no mínimo pueril.
O que está havendo no Brasil é uma batalha
política,jurídica e social para tentar implantar
a optometria como profissão regulamentada.
Nesta batalha o que está em jogo não é quem
faz ou deixa de fazer o exame, mas quantos
milhões de lentes e óculos serão vendidos a

amadurecimento intelectual e adestramento,

mais, quantos milhares de aparelhos para
diagnostico (que na medicina são utilizados
como auxiliares, já que apesar das luzes e
computadores estas máquinas ainda detém uma
margem de erro de aproximadamente 30%).

incluindo seis anos de faculdade e três anos de

Nesta batalha estão sendo utilizadas todas as

a
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armas do marketing e os médicos
oftalmologistas são apresentados como vilões,
interessados em deter o progresso para garantir
suas consultas.

Sabemos perfeitamente que, devido as
gritantes desigualdades sociais e regionais do
País, a falta de investimentos na área de saúde
e por inúmeras outras razões, o atendimento
oftalmológico não chega a grande parte da
população e os médicos oftalmologistas estão
dispostos a discutirem com a sociedade os
melhores meios para tomar esta assistência uma
realidade. Porém utilizar as desigualdades

sociais e a caótica situação da saúde pública
como argumentos para a legalização de uma
profissão técnica e sua promoção como
prestadora de assistência médica (que é o que
ocorrerá na prática devido às condições sociais,
políticas e econômicas existentes no Brasil) é
um sofisma doloroso.

Acreditamos que a legislação brasileira age
acertadamente ao estabelecer que o exame da
refração ocular é responsabilidade exclusiva do
médico e quando exercida por outros
profissionais configura-se exercício ilegal da
niedicina. O grande número de processos
judiciais e problemas de saúde ocorridos em
países que adotaram posições diferentes da
nossa demonstra que tal posição não tem nada
de obsoleta ou arcaica, mas é uma imposição

para aqueles que colocam o interesse do
paciente e da saúde ocular da população acima
dos interesses de determinados segmentos
econômicos.

Geraldo Vicente de Almeida

Secretário Geral do C.B.O.

A optometria desnecessária

O espaço reservado à coluna do meio da se
gunda página da Folha parece ter consolidado a
tradição de.automático alinhamento contra a oftalmologia brasileira.Em 1995,Gilberto Dimenstein; agora, Valdo cruz("Miopia, 17/3).
Em sua coluna, o jornalista defende a prática
da optometria no Brasil, ouvindo, pelo que de
preendemos da leitura, tão-só a palavra do presi
dente da Associação brasileira de Optometria. Ao
optometrista caberia identificar os defeitos ana
tômicos da visão; ao oftalmologista, o diagnós

tico das doenças oculares!
Mas a visão é uma função e não uma estrutu

cimento de seis anos de medicina e mais três a

quatro de formação especializada. Nem se ar
gumente que o optometrista entende mais de
refração que o oftalmologista: faz parte de nos
so curso um rigoroso aprendizado da matéria.
Se o optometrista sabe fazer refração, o oftal
mologista faz mais e melhor. Com a vantagem in
questionável: como médicos, nos estamos aptos a
diagnosticar e tratar não só as doenças próprias dos
olhos como uma infinidade de doenças sistêmicas
que nele se manifestam. E freqüentemente somos
nós que antecipamos o diagnóstico destas doen
ças.

minar e avaliar o olho como um todo, em sua

A apaixonada defesa da optometria não abre mão
do desrespeito, quando se refere a nós como a "tur
ma da oftalmologia" ou quando diz que "brigamos
por uma reserva de mercado". Nós não somos "tur
ma",somos profissionais credenciados pelo saber,
pela experiência e pela lei. Também "não briga
mos por reserva de mercado": nossa luta é muito
mais nobre e altruísta, pois entramos nela para de

extraordinária complexidade anatômica e funci

fender a saúde ocular do brasileiro.

ra; portanto, quem tem defeitos anatômicos é o
globo ocular,não ela. Não há como separar paci
entes que estão com defeitos anatômicos e os que
estão com doenças.

A cisão proposta pelos optometristas, além de
errônea, é artificial, talvez para livrar a respon
sabilidade de quem jamais terá condições de exa

onal.

É bom lembrar que o oftalmologista, ao recei
tar um par de óculos, está respaldado no conhe

É necessário que se procure conhecer melhor o
assunto antes de emitir uma opinião defeituosa e
facciosa num jornal com a importância e o prestí

gio da Folha. Por que não conversar com os ór
gãos colegiados da especialidade, como o Con
selho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade
Brasileira de oftalmologia e a Associação dos
Médicos Oftalmologistas de Minas Gerais?
A lei prevaleceu contra a opinião do jornalis
ta Dimenstein e os óculos voltaram a ser vendi

dos só com receita médica. A idéia da optome
tria não vingará, porque ela é desnecessária e
perniciosa à saúde ocular do brasileiro.
Os seus defensores argumentam que, se ela é
praticada nos EUA,deve ser boa para nós. Não,
não é. A introdução da optometria lá foi um erro
e contra ela se insurgiu,tenaz e permanentemente

um dos mais ilustres e notáveis oftalmologistas,

o pai da moderna oftalmologia americana Edward Jackson -, tentando até suprimi-la como
profissão. Mesmo porque, como já se disse, se
podemos escolher entre tantos erros novos, por
que insistir em optar por velhos e ensebados de
sacertos?

Elisabeto Ribeiro Gonçalves, 53, oftalmolo
gista, é presidente da Associação dos Médicos
Oftalmologistas de Minas Gerais.
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Conselho Regional de Medicina de São Paulo confirma
oficialmente que adaptação de lentes de contato é ato médico
"A indicação, aplicação, verificação e controle das alterações da exposição do olho às lentes de contato,
bem como responsabilidade decorrente desta atividade, constituem competência exclusiva do profissional
médico, não podendo,portanto, ser delegada sob qualquer pretexto".
Este é o ponto principal da Resolução n® 79/97
do Conselho Regional de Medicina do Estado de

São Paulo, publicada em 25 de março ^^o.
Esta Resolução representa o coroamento de um
trabalho que vinha sendo desenvolvido pela Socie
dade Brasileira de Lente de Contato e Cómea • Soblec - em conjunto com o C.B.O.- para a deter
minação, de forma oficial, da condição de"ato mé
dico ao processo de adaptação de lentes de conta
to.

De acordo com Paulo Ricardo de Oliveira, pre

sidente da Soblec, a entidade participou da elabo
ração desta resolução e as discussões levaram em
consideração todos os aspectos da questão, dando
prioridade, como não poderia deixar de ser, aos
seus aspectos médicos.

"O resultado confirmou plenamente a avalia
ção da Soblec de que a adaptação das lentes de
contato é um ato médico. Entendemos que esta
adaptação é um processo dinâmico, que começa
quando o paciente coloca a lente e só termina quan
do ele deixa de usá-las. Um olho que hoje está
bom em uma semana pode ter seu estado seria
mente deteriorado em decorrência da presença da
lente de contato. O risco de complicações é muito
grande e somente o médico oftalmologista está

usuário uma visão igual ou melhor do que a pro
porcionada pelos óculos. Atualmente, muito mais
do que servirem para correção estética, são ins

seu tempo de uso deve ser determinado pelo mé
dico, considerando muito mais o comportamento
do olho do que o material da lente. Uma mesma

trumentos valiosos no tratamento de numerosas

lente pode ser usada, com conforto e segurança

doenças oculares. São extremamente úteis na pre
venção e tratamento da ambliopia em criánças que

da, durante uipa hora, por outra.

apresentam anisometropia. Freqüentemente são
usadas com sucesso em portadores de deformida
des e opacidades de cómea, recuperando a capa
cidade produtiva de pacientes, evitando ou pos
tergando a realização de transplantes, cujas difi
culdades, custos,e riscos são amplamente conhe

cidos. Além disso são usadas p^a melhorar o as
pecto de olhos desfigurados.

Entretanto as lentes de cpntato são contraindicadas em portadores de determinadas defor
midades da cómea, deficiência lacrimal e outras

doenças oculares, que podem ter seu curso altera
do,aumentando consideravelmente o risco de gra
ves complicações."Somente o oftalmologista está
preparado e tem conhecimento suficiente para o
diagnóstico destes problemas", alerta Paulo
Ricardo de Oliveira.

O uso de lentes de contato pode causar reações
alérgicas e tóxicas, deformidades da cómea e in-

plenamente habilitado para acompanhar este pro

fecções, que vão desde uma ceratite superficial
até úlceras de cómea, que podem causar a perda

cesso e controlá-lo em benefício do paciente.", de

da visão, ou mesmo do olho e mais uma vez o

clarou.

Lente de contato

seus usos e perigos
As lentes de contato são indicadas na correção
de miopia, hipermetropia, astigmatismo e
presbiopia, sendo fundamental que elas dêem ao

Veja a íntegra da Resolução

médico é o único profissional que pode reconhe
cer precocemente e tratar de forma adequada es
tas complicações, que na maioria dos casos po
dem ser prevenidas através de treinamento e edu
cação dos usuários e da realização de controles
oftalmológicos regulares.
A escolha do tipo de lente de contato deve ser
feita conforme as necessidades do paciente, o seu
problema de refração e a sua fisiologia ocular. O
estabelecimento,escolher ou permitir escolher,indicar

ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de
Resolução CREMESP n® 79/97

Versa sobre normas específicas para utilização
de lentes de contato.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de

processo por exercício ilegal da medicina,além das ou
tras penalidades previstas na Lei";

Considerando que o Decreto n® 24.492,de 28 dejunho

de 1934,em seu artigo 17,preceitua:'"É proibida a exis
tência de câmara escura no estabelecimento de venda

São Paulo, no uso das atribuições que lhe confe
rem a Lei n® 3.268, de 30 de setembro dç JL957,

de lentes de grau,bem como ter em pleno funcionamen

regulamentada pelo Decreto n® 44.M5,de 19 de
julho de 1958 e.

to aparelhos próprios para o exame dos olhos, cartazes
e anúncios com o oferecimento de exames de vista";

Considerando que o Decreto n® 20.931,de 11 de

Considerando que os erros de refração como a mio
pia,o astigmatismo;a hipennetropia e a presbiopia,cons
tituem afecções oculares previstas na "Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Rela

janeiro de 1932, em seu artigo 39, preceitua: "É
vedado às casas.de óptica confeccionar e vender
lentes de grau sem prescrição médica, bem como
instalar consultórios médicos nas dependências
de seus estabelecimentos";
i'
Considerando que o Decreto n® 24.492,de 28 de

junho de,1934, em seu artigo 13,.preceitua: "É
expressainente proibido ao proprietário, sócio,
gerente, óptico prático e demais empregados do

cionados à Saúde";

Considerando a necessidade de utilização de recur
sos técnicos e procedimentos de conhecimento exclu
sivo do médico para adaptação de lentes de contato e

prevenção de possíveis complicações que possam re
sultar em lesões irreversíveis:

por uma pessoa durante 20 horas e não ser tolera
I

A adaptaçãq de lentes de contato é o controle de
alterações causadas por um corpo estranho ocular.

É um processo dinâmico, que se inicia com a coloóaçãp da lente e se encerra somente quando o paci
ente deixa de usá-la. A qualquer momento podem
ocorper modificações de fisiologia ocular e lesões
de g^ves çoiiseqüências, se não forem detectadas
prontamente. O oftalmologista,é o profissionalfor
mado para isto e que tem, acinta de qualquer outro
interesse, a responsabilidade áp zelar pela preser
vação da saúde ocular da população.
Paulo Ricardo de Oliveira afirma que infeliz
mente,em nosso País,nos últimos anos,especial
mente com o advento de uma variedade maior de

lentes cosméticas (coloridas) e das descartáveis,
tem crescido seu uso indiscriminado, que estão
sendo comercializadas por telefone,fax e correio.
A idéia de que não oferecem risco de complica
ções e que não precisam de controle médico é com
pletamente errada.

"Ao contrário, nenhuma lente de contato pode
ser entregue ao usuário sem que ele seja exami
nado à lâmpada de fenda, aparelho de uso exclu
sivo do médico. Qualquer lente ao ser colocada
num olho, funciona como um corpo estranho e
pôde provocar graves complicações, havendo
sempre a npcessidade de avaliação oftalmológica,
imprescindível para que o usuário continue usu
fruindo, com conforto e segurança, deste impor
tante recurso óptico, por tantos anos quantos fo
rem necessários", concluiu.

Considerando finalmente o decidido na Sessão

Plenária realizada em 25 de março de 1997.
Resolve:

Artigo 1® - A indicação,aplicação,verificação e
controle das alterações da exposição do olho às
lentes de contato, bem como responsabilidade

decorrente desta atividade,constituem competên
cia exclusiva do profissional médico,não poden

do, portanto,ser delegada sob qualquer pretexto;
Artigo 2® A presente Resolução entrará em vi
gor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário

São Paulo,25 de março de 1997
Dr. Pedro Paulo Roque Monteleone
presidente
Aprovada na 1927- Reunião Plenária, realizada
em 25 de março de 1997
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o alcance social das lentes de contato
(*)Paulo Ricaro de Oliveira
Presidente da Soblec

Membro da Comissão de Prevenção da Cegueira do C.B.O.

As lentes de contato, muito mais do que
opção estética em relação aos óculos,são,para

to aos pacientes. Com esta finalidade,

muitos pacientes, o único meio para obtenção
de uma visão de boa quaüdade,além de serem
uma alternativa para determinados procedi
mentos cirúrgicos e um recurso valioso no tra
tamento de inúmeras patologias oculares.
Na evolução do ceratocone,quando o ócu
los já não proporciona ao portador, visão
suficiente para uma vida normal, a lente de
contato surge como a melhor escolha, pos
tergando, ou mesmo evitando a realização
de um transplante de cómea.
De 10 a 30% das pessoas submetidas a
transplante de cómea, por qualquer razão,
necessitam de lentes de contato para desen
volverem suas atividades profissionais (1)
(2). Da mesma forma,pacientes submetidos
à ceratotomia radial e que ficaram com hipocorreção, ou hipercorreção importantes,
ou com cómea distorcida e astigmatismo
irregular, tem nas lentes de contato,freqüen
temente,sua única opção para uma boa acui-

recorrente de cómea ceratite filamentar,
ceratite neuritrófica, distrofia de cómea

dade visual, o mesmo acontecendo em mui
tas vítimas de acidentes, com lesões de cór-

nea e ferimentos perfiirantes oculares.
Portadores de opacidade de cómea causando
deficiências visuais importantes,podem ter sua
visão melhorada, consideravelmente, com a

adaptação de uma lente de contato rígida, que
regulariza a superfície comeana e funciona
como a parte anterior da cómea,fazendo com
que a área opacificada fique mais posterior e
menosimportante do ponto de vista óptico,evi
tando assim a necessidade de cirurgia, bem
como as dificuldades eriscos que envolvem este
tipo de tratamiento.
Outra indicação muito importante está na
correção da anisometropia, dando ao adulto, a
possibilidade de desempenhar tarefas, ou pro
fissões que exigem binocularidade e à criança,
a oportunidade de tratar e prevenir a ambliopia.
Pessoas que apresentam lesões oculares
desfigurantes e de aspecto desagradável,
podem ter sua aparênia consideravelmente
melhorada com o uso de lentes pintadas, que
escondem os defeitos e devolvem às mes

mas a alegria de viver, de estarem em públi
co,trabalharem e divertirem-se,sem o cons
trangimento causado pelo problema ocular.

Este mesmo tipo de lente é útil também aos
albinos, que têm fotofobia intensa e incapacitante, assim como aos que apresentam anirídia congênita, ou traumática.
Numerosas patologias comeanas podem

elas são usadas no tratamento de erosão

com comprometimento epitelial,queima
dura química, ceratopatia bolhosa, des
conforto pós-operatório e muitos outros
problemas oculares(4)(6).
Diante de tantas aplicações médicas,
concluímos que as lentes de contato pre
cisam estar ao alcance de toda a popula
ção e devem ser sempre adaptadas pelo
oftalmologista, único profissional prepa
rado para fazer a indicação c correta e
identificar as contra-indicações e possí
veis complicações.
Uma pesquisa realizada em 1994 pela
Sociedade Brasileira de Lentes de Con

tato e Cómea, coordenada por Cleusa
Coral Ghanem (3) mostrou que no Bra
sil 6% das pessoas entre 15 e 40 anos de
idade, que necessitam de óculos, usam
lentes de contato,enquanto que nos EUA
esta proporção é de 22%. Mesmo consi
derando as diferenças de poder aquisiti
vo e culturais entre os dois povos, fica
evidente que no nosso País, inúmeras

pessoas que necessitam de lentes de con
tato, não têm acesso às mesmas, muito pro
vavelmente por não terem conhecimento
desta possibilidade, ou por não disporem dos
recursos financeiros necessários.
Um estudo realizado na Universidade de

Campinas, São Paulo, em 1994(5) revelou
que 23,4% de seus funcionários e 28,3% de
seus estudantes, que necessitam de correção
óptica, usam lentes de contato, o que com
prova a forte demanda pelas mesmas, entre
as pessoas de bom nível cultural e que dis
põem de meios para adquiri-las.
Portanto, é indispensável que se criem
condições para que toda a população brasi
leira, especialmente o segmento de baixa
renda, tenha acesso à adaptação pelo oftal
mologista, das lentes de contato, as quais
proporcionam visão de qualidade superior a
dos óculos, são muitas vezes, a única opção
capaz de oferecer visão útil, melhoram a
estética de olhos desfigurados, são recursos
fundamentais no tratamento de determina

dos casos de ambliopia e de numerosas pa
tologias, de cómea, previnem a cegueira e
tem uma relevante função social, devolven
do a capacidade produtiva e a alegria de vi
ver de inúmeros cidadãos.

pêuticas, que além de proporcionar a cura

sação de corpo estranho e dão mais confor-

Referências bibliográficas
(1) Brightbill, F. S. and Laux, D. J.:
Contacto Lens Fitting. Brightbill F. S.,
Comeal Surgeruy, St. Louis. Mosby,
1986.

(2) Buxton, J. N.: Contact Intraoc.
Lens Med. J., 1978. 4:74

(3) Ghanem, C. C.: Pesquisa
SOBLEC; Jomal da SOBLEC, p. 4,
março 1995.
(4) Mannis, M. J.: Therapeutic
Contact Lenses. In: Smolin, G. &
Thoft, R. A.: The Cornea. Boston:
Little, Brown and Company, 1994, p.
723-737.

(5)Minguini,N.; Coelho,R.P: Serpa,
J. R; Kara José, N. & Holzchuh, N.:

Características do Uso de Óculos e de
Lentes de Contato em uma Comuni

dade Universitária: Arq. Bras. Oftal.
57(2),p. 126-128,1994.
(6) Oliveira, P. R: Lentes Terapêuti
cas in: Ghanem, C. C. & Kara José,
N.: Lentes de Contato na Clínica

Oftalmológica, Joinville, Ed. Cleusa
Coral Ghanem e Newton Kara José, p.

ser tratadas com as lentes de contato tera

de determinadas lesões, aliviam-a dor, a sen

%

91-95.
Publicado no Jornal da Soblec em
novembro de 1996

10

MARÇO/ABRIL 1997

JORNAL OFTALMOLOGICG "JOTA ZERO"

CM
A Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministé

Já estão definidas as cidades que servirão como

O Ministro da Saúde Carlos César de

rio da Saúde incluiu os medicamentos Visoneste sede e as datas dos futuros Encontros á^iAmerican

Albuquerque, o professor de microbiologia da
UERJ e consultor da área de infecção hospitalar
Alexandre Adler,o ciruigião plástico Ivo Pitanguy,
o ortopedista Carlos Mesquita e a presidente da
Associação de Vítimas de Erros Médicos,Célia
Destri são alguns dos conferencistas do n Fórum
Interdisciplinar de Medicina e Direito - Responsa
bilidade Médica - Civil e Penal,que ocorrerá no

Anestalcon na lista dos remédios que só podem
ser comercializados com retenção de receita. Des
ta forma, os médicos não podem mais utilizar
amostras grátis dos mesmos para distribuição aos
pacientes.Portaria neste sentido foi divulgada pela
Secretaria em 15 de agosto de 1996.

Academy ofOphthalmology até o ano de 2004
A lista é a seguinte:
ano

cidade

1997 São Francisco

data
26 a 30 de outubro

1998 NewOrleans

08 a 12 de novembro

1999 Orlando

24 a 28 de outubro

De acordo com o Secretário Geral do 2000 Dallas
C.B.O., Geraldo Vicente de Almeida, alguns 2001 NewOrleans
2002 Orlando

12al6denovembro
11 a 15 de novembro
20 a 24 de outubro

médicos,equivocadamente,consideraram que
16 a 20 de novenibro
a determinação para que os remédios citados 2003 Anaheim
24 a 28 de outubro
não fossem distribuídos aos pacientes havia par 2004 New Orleans
tido do Conselho Brasileiro de Oftalmologia:"Várias pessoas chegaram a se comunicar com
o C.B.O. querendo saber a razão desta hipo
Estão abertas as inscrições para o Simpósio Intética determinação, quando tivemos que ex
temacional
de Ecografia Ocular e Orbitária, que
plicar que a mesma era da Secretaria de Vigiserá realizado em 18 e 19 dejulho no Crowne Plaza
lância Sanitária",explicou.

Hotel Rio Palace,no Rio de Janeiro,entre 25 e 27
de setembro.

O evento está sendo organizado pelo Centro de
Estudos, Pesquisa e Atualização em Direito
(CEPAD) e coordenado pelo Desembargador
Paulo Sérgio Fabião e pelo Dr. César Giserman.
Maiores informações podem ser obtidas no
CEPAD,na Av. Almirante Barroso,91,gr. 201 a
209, CEP 20031-005, Rio de Janeiro, RJ, tel.
Hotel, em São Paulo. O evento terá como (021)262-4658,fax(021)262-7462.
palestrantes internacionais Eduardo Moragrega
Ademe (México) e Mary Elizabeth Hartnett
Durante os meses de fevereiro e março,foi rea (EUA). As taxas de inscrições são as seguintes:
até 30/5 até 10/7 no evento Em 05 de abril o Departamento de Oftalmologia
lizado um Projeto Zona Livre de Catarata nas ci Taxa
dades de Mauá,São Bernardo e Ribeirão Pires, sócio da Sobreco
80,00
90,00
110,00 da Faculdade de Medicina da UNICAMP desen
localizadas na região do ABC,em São Paulo.O não sócio
100,00.... 110,00..... 125,00 volveu mais um Projeto Zona Livre de Catarata na
projeto foi coordenado por José Ricardo Rehder residente
60,00
70,00
80,00 região de Campinas. O projeto,coordenado por
e resultou na realização de 180 cirurgias de cata curso prático
20,00
25,00
30,00 Newton Kara José, atingiu aproximadamente
rata em idosos carentes,realizadas gratuitamente anuidade Sobreco
80,00
80,00
80,00 3.000 idosos carentes,que foram triados e exami
no Hospital da Faculdade de Medicina do ABC, Maioresinformações podem ser obtidas pelos telefones nados no Centro de Saúde Costa e Silva,da peri
no Hospital Anchieta(São Bernardo)e no Cen (011)814-9470e8154319oupelofax(011)210-6419. feria da cidade.
tro Cirúrgico de Oftalmologia de Rudge Ramos.
cado por licitação pública a realizar as cirurgi
as a nível ambulatorial. Posteriormente o pro
grama foi ampliado e a cirurgia também pode
ser realizada a nível hospitalar mediante a par
ticipação de qualquer médico oftalmologista
do Estado, bastando para isto encaminhar a so
licitação de Autorização de Internação Hospi
talar ao Núcleo de Atenção Especial da Secre
taria da Saúde. Após autorização do procedi
mento, o paci

Pelo menos 38 milhões de pessoas são cegas e
12 milhões softem de deficiências visuais graves.
Este númerofoi divulgado pela Organização Mun
dial da Saúde(OMS)em Genebra em fevereiro.
De acordo com a OMS,o número total de ce
gos no mundo aumenta em dois milhões a cada
ano.Pelas projeções da OMS,dentro de 25 anos,
o número de cegos será de 65 milhões, devido

rW%/'
'£J

presentante re

principalmente ao envelhecimento da população.

ceberá a lente
A Secretaria de Saúde do Estado do

intra-ocular que

Sergipe mantém,desde o outubro de 1995,um
programa para a reahzação de cirurgias de ca

seráutiüzadana

tarata em idosos carentes do Estado, denomi

Dalton Monteiro é o novo presidente da Socie
dade Alagoana de Oftalmologia,eleito em 31 de
janeiro último. A diretoria da entidade para o
biênio 97/98 é composta também por Allan Bar
bosa(vice-presidente),Andréa Targino(secretá
ria)e César Augusto(tesoureiro). Maiores infor
mações podem ser obtidas na rua Artur Vital da
Silva,77,CEP 57052-260,Maceió,AL.

ente ou seu re

nado "Programa Veja a Vida". De outubro de
1995 a março de 1997 já foram realizadas
2.278 cirurgias em todas as regiões daquele
Estado. A triagem é feita por médios e agen
tes de saúde devidamente treinados.

No início da implementação do Progra
ma,foi efetuado treinamento para todas as di
retorias regionais de saúde na Clínica de Olhos
Santa Luzia, com a participação do médico
oftalmologista José Wilson da Silva, qualifi

cirurgia.
Maiores

informações so
bre o Programa
Veja a Vida po
dem ser obtidas
no Núcleo de

Atenção Espe
cial, pelos telefo
nes (079) 2248565 ou 2111900 ramal 237.
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Lente de contato UP mensal para astigmatismo.
De adaptação previsível e
pronto atendimento a novas
MR

New Vues é uma lente de uso contínuo por
até 7 dias e 6 noites que dispensa manutenção
e proporciona maior conforto devido ao alto grau
de umectação.

Focus

NfR

A lente nossa de cada mês

Design exclusivo que facilita o manuseio.
Maior segurança.
Não há limite de horas diárias de uso.

Manutenção simplificada.
CiBA Vision Ltda.

Av. Proí. Vicentr» Raa 90 CEP 04706-900 Sào Paulo • SP Tel.: 0800-112422 - Fax; (011) 532-4274
Distribuidor Ofici^; MEDCOR Com. a Rapresantaçõas Uda.

Av. Brig. Farta Uma, 1815 • 8« and. Cj. 83 CEP 01451-001 Sào Paulo - SP Tel.: (011) 813-0499 - Fax: (011) 212-8474

CIBAVISJon"
Com Visão de Futuro

As lentes de contato sempre novas.
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XXIX Congresso Brasileiro de Oftalmologia
Em 10 de abril, representantes da Co
missão Executiva do XXIX Congresso
Brasileiro de Oftalmologia reuniu-se
com o Governador de Goiás, Maguito
Vilela para convidá-lo para o evento e
acertar as últimas providências da par
ceria entre o congresso e o Governo Es
tadual, principalmente com relação à uti
lização do Centro de Cultura e Conven
ções de Goiânia.

Número de inscrições
antecipadas já é recorde
Mais de 400 médicos de todo o País e do

exterior já realizaram suas inscrições ante-

, cipadas para o XXIX Congresso Brasileiro

^ de Oftalmologia, que será realizado de 03
I a 06 de setembro no Centro de Cultura e

Convenções de Goiânia. Segundo o pre
sidente da Comissão Executiva do Con

gresso. Marcos Ávila, esta cifra representa um

De acordo com Marcos Ávila, presiden

grande avanço em relação aos congressos anteriores e
um sinal inequívoco de que o evento de Goiânia está
despertando a atenção de toda a Classe Oftalmológica.
"Para quem organiza um congresso,a inscrição anteci

Da esquerda para a direita: Marcas Lacell. Paulo Bitieucvan. Evarislo Nardelli.
Paulo Ricardo de Olheira. Marcos P. Ávila, governador Magiiiro Vilela. Edson

pada é uma ajuda muito grande,já que permite a melhor

Geraissale. Pitrval Carvalho. Allan Rassi c .Augusto Paranlios

organização e a correção de eventuais erros que estejam
acontecendo na promoção e divulgação do evento. O
número de inscrições antecipadas também serve de ter
mômetro para medir o grau de interesse que o evento
está despertando no seu público alvo. No caso de nosso

-jt

te da Comissão, o encontro foi extrema

*

mente proveitoso e consolidou a colabo
ração do Governo Goiano com a realiza
ção do Congresso.

Convidados estrangeiros confirmados
Cristobal Couto - Argentina (uveítes)
David Guyer - EUA (laser em oftalmologia, retina

congresso, o alto número de inscrições antecipadas nos
deixa bastante tranqüilos,já que demonstra que os mé
dicos oftalmologistas estão confiando na excelência do
congresso. Vamos continuar Incentivando as inscrições
antecipadas, porque são elas que nos permitem
dimensionar o evento e atender o congressista da me

J. Bronwyn Bateman - EUA (oftalmologia

lhor forma possível", declarou.

pedriática);

Marcos Ávila também ressaltou que a programação já
está praticamente concluída e .será divulgada no final de
maio ou nos primeiros dias de junho, "com três meses
de antecedência".

"O cronograma proposto está sendo rigorosamente
cumprido e a harmonia entre a Comissão Executiva do

Congresso e as várias comissões do C.B.O. está sendo
total. Tenho certeza de que Goiânia será um marco den
tro da história dos Congressos Brasileiros de Oftalmo
logia. que por sua vez já são exemplos de organização e

e vítreo);

Giora Treister - Israel (trauma ocular):

Harold Stein - Canadá (cirurgia refrativa, lentes de
contacto e cómea);

Juan Vergader T. - Chile (retina e vítreo);
Melvin Freeman - EUA (lentes de contacto e

Agência de turismo
oficial do Congresso
A Royai Tour Viagens e Promoções Turísticas Lida.
é a agência oficial do XXIX CONGRESSO BRA

SILEIRO DE OFTALMOLOGIA e dispõe de blo
queio de lugares nos aviões da VASP, VARIG,
TRANSBRASIL,TAM e RIO SUL em todas as ori

gens do Brasil com destino à Goiânia. As reservas
deverão ser solicitadas nos seguintes fone/faxes:

(062)
281-3279

cómea);

Narsing Rao - EUA (uveítes);
Paul Paimberg - EUA (glaucoma);
Perez Genovesi - Argentina (cirurgia plástica

241-4090
241-2689

ocular);

Rlchard Collln - Grã-Bretanha (cirurgia plástica
Vista parcial

ocular).

da Capital
Goiana

de excelência", concluiu.

■
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Tire cópias para participantes adicionais.
FORMA DE PAGAMENTO:

Nome completo:

Enviar cheque nominal e cruzado
ao XXIX CONGRESSO BRASI

Nome para crachá:

Sexo... M

LEIRO DE OFTALMOLOGIA

Cheque n®:
Banco n®:

Endereço p/ correspondência (Rua, Av., Travessa, etc.):

Agência n':

N-:

Recibo em nome de:

Complemento:

Cidade:

Estado:

CEP:
Valor:

DDD:

Fone:

Ramal:

Fax:

E-Mail:

Data de Pagamento:

/...../.

Assinatura

TAXA DE INSCRIÇÃO - ATE 30 DE JUNHO
Categoria
Sócio do C.B.O
Não Sócio
Residente/Acadêmico

Preço
R$ 250,00
R$ 350,00
R$ 150,00

Cole o comprovante de depósito
bancário neste espaço antes de transmitir
a ficha pelo telefax (062) 285-5955

xerox; O pagamento poderá ser feito atra XXIX Congresso Brasileiro de OfXXIX Congresso Bra vés de depósito bancário ou cheque via- talmologia,
RuaT-30, Qd.911,Lt. 15, St. Bueno
sileiro de Oftalmolo- correio:

Para inscrever-se no

gia:
O depósito bancário deve ser feito para:
preencha a ficha de XXIX Congresso Brasileiro de Oftalinscrição à máquina mologia.
ou em letra de forma;
Banco Real-Agência 0348
Utilize uma ficha para
C/C 6.708.355-1
cada inscrito. Se precisar fazer mais O cheque via-correio(sedex)deve ser en
de uma inscrição utiliza-se de cópias viada para: Secretaria Executiva do

CEP 74.155-100 - Goiânia - Goiás
Residentes e estudantes devem ane
xar comprovante;

A secretaria não aceitará inscrições
sem a remessa do cheque de paga
mento ou comprovante do depósito;
Após recebimento, a Secretaria re
meterá o comprovante de inscrição.

HOYALUX GP
dois passos à fronte
A nova HOYALUX GP é a primeira progressiva cujo projeto foi feito a partir da
otimização da imagem transmitida através da lente. E não de cálculos e desenhos feitos

exclusivamente sobre a superfície anterior como é até hoje convencional,
Esta importantíssima revolução nos métodos de projeto permitiu melhorar ao máximo
o resultado final: a HOYALUX GP tem zonas úteis mais amplas,

serve melhor à visão binocular e estereoscópica em todo o campo visual
e por isto oferece máximo conforto ao uso.

Outro aperfeiçoamento original e importante: A HOYALUX GP tem não só um desenho diferente
para cada edição, mas também um desenho diferente para cada curva-base.
Isto faz com que ametropias diferentes, positivas ou negativas, fortes ou fracas,
tenham desenhos próprios a cada uma. Quase diríamos "personalizados".
Esta é, logicamente, uma solução mais complexa mas muito mais perfeita pois permite
melhor entrosamento com o globo ocular em seus movimentos.

HOYALUX GLOBAL PROGRESSIVE: modemíssima sob todos os aspectos.
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Varilux, as únicas com ISO 9002.
As outras lentes não se enxergam?

As lentes multifocais Varilux têm o que nenhuma outra tem: olém de serem produzidas com o
ISO 9002

eSSILOR
Vendo o Mundo Melhor

mais avançado tecnologia do mundo, a froncesa, agora são as únicas lentes fabricadas na
América Latina com ISO 9002. A Essilor da Amazônia e a Sudop Indústria Óptica Ltda, que

produzem as lentes multifocais Varilux 2* e Varilux Comfort®, acabam de receber o Certificado
mais cobiçado do mundo, o ISO 9002, confirmando que todos os seus produtos atendem às
mais rigorosas normas internacionais de qualidade. E quem ganha com isso é você e seu cliente.

Varilux
Tecnologia francesa
do mais alto grau em
lentes multifocais.

MARÇO/ABRIL 1997

JORNAL OFTALMOLOGICG "JOTA ZERO'

15

r\

OFtnLMOLOQin €M NoTícin
montaram um estande para a realização de
testes de acuidade visual e para a distri
buição de material de prevenção da ceguei
ra. Foram realizados testes em 344 pesso

f/Mr

SUf MAO
/m
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Oftalmologistas de Cianorte,Paraná, partici
param da Exposaúde,uma feira promovida pela
prefeitura em homenagem ao Dia Internacio
nal da Saúde. Neste feira, os oftalmologistas

A Secretaria Municipal da Saúde de Caraguatatuba
iniciou em abril um Programa de Prevenção à Ceguei
ra. O programa inclui a realização de palestras e ori
entações básicas ministradas pelo oftalmologista Fá
bio Vilela Ribeiro em todas as escolas oficiais do mu

nicípio. Além disso, em cada escola foram designa
dos dois professores que se responsabilizarão pela tri

as e foram distribuídos centenas de ma

agem e encaminhamento dos alimos com suspeita de

nuais da boa visão editados pelo C.B.O.
O estande teve um personagem mascote,
apelidado de "Lupinho", que obteve bas
tante sucesso entre a garotada. Na foto te

serem portadores de deficiências para exame

oftalmológico e tratamento adequado.
V
o Serviço de Glaucoma do Hospital das Clínicas

mos a secretaria de saúde da Prefeitura de

abriu inscrições para estágio, de um ano de duração,

Cianorte, Milene Beraldo Carvalho Coe

para o ano de 1998. Serão selecionados para entrevis
ta os interessados que remeterem duas cartas de apre
sentação acompanhadas de sumário do currículo para
Ay. Dr.Enéas de C. Aguiar,255,CEP 054-3-900,São

lho,no estande da oftalmologia ao lado dos per
sonagens mascotes "Zé Gotinha" (vacinação)
e "Lupinhho". Ao fundo,um oftalmologista fa

Paulo, SP, aos cuidados de Sandra. Maiores informa

zendo teste de acuidade visual.

ções pelo telefone (011) 3067-6289.

e

Oftalmologia na Internet
Como eu trato alta miopia(acima de 12 dioptrias)?
- de autoria de Walton Nosé; Como eu trato

conjuntivite papilar gigante - CPG? - de autoria
de Cleusa Coral-Ghanen; Como eu trato membra

nas sub-maculares? escrito por Oswaldo Moura

Brasil. Estes são alguns dos artigos que encontramse à disposição dos interessados na home page do
C.B.O., agora enriquecida com o material enviaSociedade Brasileira de Catarata e Implantes
Intra-Oculares

do pelas sociedades de subespecialidades filiadas.
Isto acontece graças a um acordo que o C.B.O.fez
com as sociedades filiadas colocando à disposição
de cada uma delas seu endereço na Itemet para que
possam divulgar material de interesse entre seus as
sociados. As páginas podem ser acessadas através
da home page do C.B.O.http://www.cbo.com.br/ou
então diretamente através dos seguintes endereços:
1) Atividades programadas;
2) Como eu trato conjuntivite papilar gigante - CPG? -

http://www.cbo.com.br/catarata

Cleusa Coral-Ghanen;

Material atual da home page:
1) atividades programadas;

3)Resumo dos melhores artigos publicados - Paulo Ricardo

2) Como eu trato cataratas? - Almir Ghiaroni;
3)Resumo dos melhores artigos científicos.

Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular

http://www.cbo.com.br/pIástica
Material atual da home page:

1)atividades programadas;
2)como eu trato triquíase segmentar associado a entropio?

de Oliveira

http://www.cbo.com.br/pediatri
Material atual da home page:
1) Atividades programadas;
2) Como eu trato obstrução do canal lacrimal - OCL? Rosana Pires da Cunha;

3)Resumo dos melhores artigos publicados.

- Raquel R. A. Dantas;

Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo

3)Resumo dos melhores artigos científicos - Valenio Pérez
Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa

ttp://www.cbo.com.br/retina
Material atual da home page:
1) Atividades programadas;

http://www.cbo.com.br/reiTativ
Material atual da home page:

2) Como eu trato membranas sub-maculares? - Oswaldo
Moura Brasil;

1) Atividades programadas;

3) Como eu trato edema macular cistóide - João Eugênio

Sociedade Brasileira de Glaucoma

Gonçalves G. de Medeiros;
4)Resumo dos melhores artigos publicados.

Franca.

http://www.cbo.com.br/glaucoma
Material atual da home page:

1) Atividades programadas;
2) Como eu trato glaucoma congênito? - Ralph Cohen,
Geraldo Vicente de Almeida e Carmo Mandia Júnior;

3)Resumo dos melhores artigos.
Sociedade Brasileira de Laser e Cirurgia em
Oftalmologia

Sociedade Brasileira de IVauma Ocular

http://www.cbo.com.br/traüma
Material atual da home page:
1) Atividades programadas;
Sociedade Brasileira de Uveítes

http://www.cbo.com.br/bloss

http://www.cbo.com.br/uveites
Material atual da home page:
1) Atividades programadas;

Material atual da home page:
1) Atividades programadas;

2) Como eu trato sarcoidose? - Maria Auxiliadora R.
Sibinelli;

2) Como eu trato alta miopia (acima de 12 dioptrias)? -

3) Resumo dos principais artigos publicados - Wesley Ri

Walton Nosé;

beiro Campos;

3)Resumo dos melhores artigos científicos - Ana Esteia

Sociedade Brasileira de Visão Subnormal

B. P. P. SanfAna;
Neves;

http://www.cbo.com.br/subnorma
Material atual da home page:
1) Atividades programadas;

Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea

2) Como eu trato regeneração macular senil do ponto de

http://www.cbo.com.br/soblec
Material atual da home page:

3)Resumo dos melhores artigos.

4) Resumo dos melhores artigos científicos - Renato

vista de visão subnormal? - Kozo Nakano;

A partir de agosto os sócios doC.B.O.
passarão a receber,juntamente com
a revista "Arquivos Brasileiros de
Oftalmologia", um exemplar do jomal nor
te-americano "Ophthalmology Times", uma
das mais importantes publicações
oftalmológicas do mundo.
"Ophthalmology Times" nasceu em 1976 e
foi criado para atender a uma grande neces
sidade de comunicação da especialidade.
Desde seu início, ojomal teve muitos médi
cos escrevendo artigos e dando sugestões de
pauta e de matérias, mas até 1996, 20 anos
depois de sua fundação, nunca teve a pre
tensão de ter médicos como responsáveis por
todo o material publicado.
Em 1995, o jomal começou a contar com a
colaboração de David Guyer, diretor da re
sidência médica do Manhattán Eye,Ear,and
Thoat Hospital, e professor na Cornell
University Medicai Center,de Nova Iorque.
Guyer encorajou o "Ophthalmology Times"
a ser "escrito por médicos para médicos" e
teve êxito em reunir um grupo de oftalmo
logistas que tinham capacidade para escre
ver e editar ojomal. Seu Conselho Editorial
composto por mais de 60 membros é capaz
de detectar as novidades e os fatos impor
tantes da especialidade. Esta agilidade que
colocou "Ophthalmology Times", no topo
das publicações oftalmológicas mais impor
tantes dos EUA.

Com a distribuição deste jomal juntamente
com os "Arquivos Brasileiros de Oftalmo
logia", os oftalmologistas brasileiros passa
rão a ter uma grande oportunidade de atua
lização científica e terão um importante pon
to de contato com o que acontece na Oftal
mologia mundial.

Al
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ASOCIACION PANAMERICANA DE OFTALMOLOGIA

noticiero

PAN AMERICAN ASSOCIATION OF OPHTHALMOLOGY

Editor Dr.Francisco MartínezCastro,Cerrada de PopocatépetI No.46,Col. General Anaya, México 03340,D.F.
Co-Editores: Dra. J. Bronwyn Bateman, Dr. Carlos A. Moreira Jr. y Dr. Gustavo Píantoni

oftalmológico
panamericano

Comitê Editorial: Dr. Carlos Eduardo L. Arieta, Dr. Arturo AlezzandrinI (H), Dr. José Antonio Claros B., Dr.

David Lozano Rechy, Dr. Horaclo Serrano
Editor Prevénción de Ceguera: Dr. Francisco Contreras
Editor Adjunto: Marcela Garcia Salazar

EDITORIAL: Proyecto Nacional
de Prevención de Ceguera
Eslamentable que muchasde Iasiniciativas orientadas

11. Lograda Ia primera etapa, los casos detectados

a Ia prevención de Ia ceguera en Latinoamérica, no han
sido aceptadas por oftalmólogos debido a diversas

serán objetivo primordial en lascampanasdeatención.Se

causas:

• Iniciativa de organizaciones que no involucran el
tíderazgo, ní el reconocimiento de oftalmólogos locales
o regionales.

• Atenclón de pacientes, sin un prévio estúdio
socioeconómico, fomentando asíel

propone que dichos pacientes sean trasladados a
reconocidoscentros oftalmológicos,dispuestosa colaborar
algunos fines de semána; ofreciendo Ias condiciones

necesarias para lograr una adecuada atenclón e incluso
en casosque requieran de tecnologia sofisticada.Promover
laparticipación de oftalmólogos regiona-ies,otorgándoles
ensenanza y experiência.

oportunismo de pacientes no indigentes, e Incluso

• Entre otros aspectos, aprovechar Ia participación de

pacientes con recursos, en Ia práctica privada.
•Problemático seguimiento postoperatorio de algunos
casos, Io que provoca compUcaciones innecesarias,
originando una imagen negativa en estas campanas.

Ias organizaciones gubernamentalesy no gubemamentales

• Resultados poco confiables, al carecer de una
evaluaclón estadística formal.

activas o dispuestas a colaborar.
• Se deberá otorgar un reconocimiento para quienes
participen en estas iniciativas.

Los pacientes de manejo ambulatório podrán regresar
el mismo dia a sus comunidades, en donde deberá

Asociacíón

Panamericana de

Oftalmología
Comitê Ejecutivo 95-97
Presidente
Dra. Alice McPherson
Presidente Eíecto

Dr. Juan Verdaguer T.

La APAO considera necesario promover lineamientos

encontrarse personal capacitado para continuar con su

para sumar el líderazgo de Ias organizaciones
/nco/poracfasanuestraAsociación.Sepretendeproponer
los lineamientos de!Proyecto Nacional de Prevención de

observación, durante los primeros dias; después se

Vice Presidente

Ceguera, el que tendrá que ser adecuado por los
respectivos dírectivos de cada soctedad nacional,
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realizarán visitas para llevar un seguimiento confiable en

Dr. Frõncíe Gutman

Ia evaluaclón de los resultados, en el que se Incluirá el

Director Ejecutivo

cuestionafio Calidad de vida.

Dr. Francisco Martínez Castro
Secretario Tesorero

se cuenta con el apoyo de nuestro Comitê de Prevención
de Ceguera,a través de los representantes designados
por ustedes, sugiriéndose ia sigulente estratégia:

En esta iniciativa, se busca dignificar Ia Imagen de
servido de nuestra especialidad, alcanzando credibiiidad
ante Ia sociedad e Instituciones de salud, y ser un modelo
de futuras generaciones.
Estamos convencidos que involucrándose en activo,es

1. A través de pubiicidad y con el apoyo de Ias

Iaforma ideal de proyectar el futuro en Latinoamérica,que

Secretario Tesorero

por ser una región en desarroilo,tiene un rezago alarmante

Lengua ingiesa
Dra. J. Bronwyn Bateman

dependíendo de(asexigências de cada país; para lograrlo

organizaciones más representativas, realizar un censo de
pob/ac/d/i,bajoelliderazgodelasorganlzacionesoftalmológicas respectivas, asesorfa de epidemiólogos y de los gnjpos
de subespecialídad acre-ditados en cada país.
Aplicar un muestreo en poblaciones próximas a
ciudades Importantes de cada país, y así obtener una
panorâmica reaiista de Ia patologia ocular, aspecto que
aún se desconoce en algunos países.

de victimas de ceguera, (20 millones de ciegos en el

mundo), de Ias cuales más de 50% tiene solución viable,
que está en nuestras manos instrumentar.

Lengua Espanoia
Dr. Gustavo Piantoni

Secretario Tesorero

Lengua Portuguesa
Con el afecto de siempre
Dr. Francisco Martínez Castro

Director Ejecutivo APAO 1995-1997

Foto portada: Un discapacitado más en Latinoamérica

Las aseveraciones y opiniones expresadas en los artículos y comunicaciones pertenecen a su(s) autor(es),
y no reflejan, necesariamente.Ia opinión dei editor, anunciante, patrocinador y casa editorial,quienes rechazan toda

Dr. Carlos A. Moreira Jr.
Administrador
Srita. Teresa Brádshaw
Sub Administrador
Sríta. Terri L. Grassi

responsabílidad con respecto a dicho material.
PublicadotrimestraimenteporlaAsociaciónPanamericanadeOftalmología.Patrocinada porAlcon Laboratórios.

Cerrada de PopocatépetI No.46,Col.General Anaya, México,D.F. C.P.03340 Deleg. Benito Juárez.Téis.6055390
y601 0183. Derechos reservados. 1997
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COMITÊ DE PREVENCIÓN DE CEGUERA
Otro gran logro propiciado por nuestra

(APAO), nació hace más de 50 afíos, y ha tenido

Ceguera en Ia ciudad de Guatemala. Este Congreso
se organizó conjuntamente con los Comitês
Regionales de Ia Agencia Internacional de Prevención

como principales objetivos Ia restauración de Ia

de Ia Ceguera(lAPB)que reúne a los organismos no

visión y pre-vención de Ia ceguera en nuestra

gubernamentales y Ia Organización Panamericana

de un cargo directivo o comitê que se encargue
de desarrollar esta problemática a nivel

comunidad continental.

de Ia Salud(OMS-POS)que agrupa a los organismos

nacional.

gubernamentales.

El II Congreso Latinoamericano se realizó en

Además,se hafomentado eldía Panamericano
de Ia Prevención de Ceguera,a partir de que se

Historia

La Asociación Panamericana de Oftalmología

A través dei tiempo, nuestra organización se ha
fortalecido y desarrollado en los diferentes campos
de Ia recuperación de Ia visíón. En cuanto a

Asociación, es Ia creacion en Ia gran ma-yoría
de las sociedades nacionales de oftalmología,

Guayaquil, Ecuador en 1995, prévio al XX Congreso

celebrara en abril de 1996, por Io que esperamos

Panamericano de Oftalmología realizado en Quito.

que tenga cada vez mayor êxito e impacto en
nuestra comunidad.

mología, en promover Ia imperiosa necesidad de

El III Congre-so se realizará en Cancún, México,los
dias 1y 2 de mayo de 1997, prévio al XXI Congreso

realizar programas de prevención de Ia ceguera en

Panamericano.

todo el hemisfério.

habla espafíola.Teniendo en cuenta quese requeria
de un esfuerzo multidisciplinario,en 1992se realizó

Asimismo, hay que destacar Ia realízaclón dei I
Congreso Panamericano de Oftal-mología realizado
en 1996 en Sao Paulo, Brasil,conjuntamente con el
XII Con-greso Brasileho de Prevención de Ia
Ceguera.
Es importante resaltar las actividades realizadas
en Ia década de los ochenta, en el campo de Ia
prevención de Ia ceguera, tales como: los exitosos

el I Congreso Latinoamericanode Prevención de Ia

programas de Zona Libre de Catarata.

prevención de Ia ceguera, Ia APAO es pionera
entre las organizaciones internacionales de oftal

Portal motivo,se creó el Comitê Permanente de

Prevención de Ia Ceguera de Ia APAO, integrado

por el Dr. Gari Kupfer, representando el habla
ingiesa, el Dr. Newton Kara José,representado el
habla portuguesa yel suscrito, represen-tando el

Sin duda alguna, vemos con gran beneplácito
que en nuestro continente los oftalmólogos están
alcanzando cada dia, mayor participación en los

programas de prevención de ceguera de acuerdo
a las diferentes realidades y condiciones en donde

ejercen su profesióri.

Dr. Francisco Contreras

Comitê de Prevención de Ceguera APAO

AI
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ENCUESTA A REPRESENTANTES ANJE EL COMITÊ PE

PREVENCiÓN DE CEGUERA PAN/^ERICANG EN
12 PAÍSES AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN

PANAMERICANA DE OFTALMOLOGÍA(APAO)
En septiembre de 1996, dei 4 ai 7 se celebro el
XII Congreso Brasiieno de Pre-venclón de Ceguera,

encuesta que previamente les fue enviada bajo mi

en çpniunción con el I Congreso APAO de

Ariigton, y cuyos resultados pretendemos comentar

Prevencíón de Ceguera.

en esta lectura.

E[eventofue muy exitoso por su asistencia, pero

particuíarmente, por su contenído acadêmico, ya
que estuvieron presentes profesores destacados
en estp campo, además de haber sido una
demostración de compromiso de los líderes de Ia

oftalrriojogía brasllena, debido a que estuvieron

Estuvieron presentes diversos especialistas en
este Congreso, representando cada uno a su país:

^rasil

en desarrollo tienen en el futuro, si no decidimos

Çolombia

Dra. Maria LourdesVeronesI
Dr. René Canpvas Emhart
Pr. Juan Caiiqs Silva

resolverei rezago de pacientes ciegos y marginados

Çosta Rica

Dr. Javier Córçloba Umafia

de ateqçjón especializada.
Sue organizadores como anfitriones nos

icuador

Dr. Nelson Mqfànioros

lyiéxlco

Dr. EverardpB^rojasWeber

subéspeçialidades, quienes aportaron soluciones
realistas para el enorme reto que nuestros países

ofrecíeròn Ia oportunidad de un encuentro para
ínterçámbiar experiências entre los
representantes acreditados por 12 So-cíedades

Nacionáles de Oftalmología afiliadas ante nuestra
Asociàclón, Io que estuvo precedido por una

Encuesta'en Latinoamérica

1. ^Qué porcentaje de Ia poblaclón en su

país está marginada
de atenclón oftalmológica?
<10%(20%)
entre 10 a 30%(40%)
30 a 50%(20%)
>50%(20%)

Dr. Cirpiano D' Alessandro
Dr. Marcelo Arpe Chopitea

Argentina
Bolívia

represeritadas todas Ias áreas de Ias

ENCUESTA

coor-dinación, desde nuestra oficina central en

Qhile

sa|ud pública (en|re ejlas I^éxlpo), jnforrn^ron çiue
un porcentaje cercang a 5p% parece de atençióri
nriédica oftal-nr)ológica oportunp.

2. ^Cuál çs ia participacjón percentual de

Paraguay

Dr. Reynaldo puerksen

pftalmólogos qn su país
en actiyidarles relqcioqadas a prevencjón de

Perú

Dra. Betty Campos Dáviia

ceguera?

República Dominicana

Dr. Juan Batilç

Venezuela

Dra. Sylvia Salinas

Participación dei
oftaimólogo

<10%(40%)entre 10 a 50%(40%)> 50%(20)

Encuesta en Latinoamérica
o. No Guber. como Dírectores

Organízaciones Oftalmológicas
Oftalni<Slogo3
ACTIVOS

<del10%
40%

> dol 50%
20%

10 aí 30%
40%

Liderazgdén los progràiTÍas"

Se requieren más
reconocimientos

Encuesta en Latinoamérica
Reconocimientos visibles
En Contra
30H

Promoveria como matéria

Encuesta en Latinoamérica

en programas de residência
Encuesta en Latinoamérica

FOTO 5

Incluiria como matéria acadêmica obügada

I

Otras prioridades en
prevencíón de ceguera

Fotografias que itustran, cortesia dei Dr. Francisco Martínez Castro

AIV3LI0PIA
20%

CATAPvATA

GLAUCOMA

RET. DIABÉTICA

20%

20%

30%

18
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a tercer nivel, tenemos urgentemente que procurar que

* Los países con mayor participaoión de

el valor de Ia prevención, como el instrumento más

oftalmólogos sen Brasil, Bolívia y Costa Rica y sin duda
alguna ei mérito esdesus organizaciones oftalmológicas,
que han logrado motivar y reconocer Ia importância de
hacer prioritário este capítulo, que requiere atención
urgente. Una participaclón actíva de oftalmólogos en
progra-mas de residência se da en Brasil, quienes
bianualmente tienen un Congreso de Prevenclón de

oportuno, seguro y econômico para combalir el

el manejo en los centros de atención primaria sea más

rezago que ya tenemos en los países en desarrollo;

oportuno y eficiente.

será indispensable para ello, mostrar con el ejempio de

Hasta alcanzar este objetivo, estaremos en el
camino de estar participando responsabiemente dei
futuro de nuestros países y de nuestro continente, para

Ceguera desde hace 20 anos.

3. òQuiénes de Ias siguientes organizaciones:

gubernamentales, no gubernamentaies y ias'

sus tutores o maestros, que de verlos participar
activamente en este campo, será Ia forma Ideal de
educarlos.

7.^Cuái de ios siguientes apoyos institucionaies
considera usted más conveniente para incrementar ia
participación en activo dei oftaimólogo en ei campo
de prevención de ceguera?
Organizaciones internaciones 10%

Sociedades nacionaies oftalmológicas 70%
Gubernamentales 20%

Les invito sinceramente a cuidar de Io que es
nuestro,un futuro más digno para nuestra Latinoamérica.

APAO 20%

* Dr. Francisco Martínez Castro

No gubernamentales 40%
Oftalmológicas 40%
*Si bien, no hay predominância, se destaca un

porcentaje en donde Ias ac-tivídades ya se encuentran
coordinadas bajo el Iiderazgo de sus organizaciones
oftalmológicas representativas. Coincide en que es en
estos países, en donde se pueden cuantificar majores

*Por tradición Ia APAO sólo ha procurado ofrecer
benefícios o sehalar prioridades bajo un autêntico respeto
a ia autonomia de cada una de sus organizaciones
oftalmológicas afiliadas.
Estamos conscientes que sólo éstas, conocen Ias

particularidades de cada país y a ellos corresponde

resultados en cuanto a oantidad y calidad de resul

tivas que se promueven a través de nuestra Asociación;

sin embargo, es nuestra obligaclón generar conciencia,

organizaciones

ya que de no promover por todos los recursos disponibles

y

Ias

gubernamentales colaboran bajo Ia coordinación dei

un

grupo oftalmoiógico.

organizaciones en Ia lucha contra Ia ceguera, nuestro

papei más activo dei oftaimóiogo y sus

futuro continuará incierto.

4. cEstá de acuerdo en que sean ias
organizaciones no gubernamentales los directores

de proyectos de prevenclón de ceguera,o considera
quedeberían serias organizaciones oftalmológicas?

Coordinador de Ia encuesta y comentarista

DIA PANAMERICANO DE

PREVENCIÓN DE CEGUERA

adecuar a sus necesidades reales los programas o Inicia

tados, sin desconocer que en muchos casos ias
gubernamentales

habitantes tienen derecho. Recordemos que el concepto
universal de Ia -salud, no sólo significa ausência de
enfermedad,pues es requisito incluirbienestar psíquico
y social.

oftalmológicas, son ias que ilevan el iiderazgo en
sus programas de prevenclón?

no

ofrecer asía nuestra comunidad,mejores oportunidades
de satisfacer Ias aspiraciones de lograr una mejor calidad
de vida y superaclón personal, a Ia que todos sus
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COMO AUMENTAR

EL NÚMERO DE CIRUGÍAS

.8. cPreferencialmente ios programas de
prevención de ceguera se han orientado ai tratamiento

quirúrgico de ia catarata, por ser ia causa más
frecuente y con mejores resuitados en su

Organizaciones no gubernamentales 20%

recuperación; sin embargo, considera usted que hay

Organizaciones oftalmológicas como directores

que integrar otras prioridadescomo primera iniciativa?

DE CATARATA

OPTIMIZANDO RECURSOS

Retinopatía diabética 20%

En Ia actualidad con el empleo de una tecnologia
segura, es posible restaurar Ia visión de los ciegos por
catarata en forma satisfactoria;sin embargo,en nuestros
"países en desarrollo", conseguir disminuir esta

planea en Cancún prévio a nuestro XXI Congreso

Ambliopía 20%

incidência alarmante requiere que sus iniciativas

Panamericano, invitarle a participar en el III Congreso
Latinoamericano de Prevención de Ceguera, con el fin

Catarata 30%

Incluyan:

80%
Glaucoma 20%

* Son tiempos de sumar Iiderazgo, por ello se

de realizar una convocatória formal a todas Ias

•Identificaclón adecuadade los casos,idealmente

organizaciones no gubernamentales y profeslonales de

'Consultando en algunos estúdios y datos
proporcionados por Ia Organización Panamericana de Ia

lasalud ain-tegrarse a este foro de análisis que pretende

Salud sobre Latinoamérica, coinciden con algunas cifras

definir una estratégia continental.
Consideramos sin embargo, que debe ser bajo Ia

re-gistradas en México, en donde Ia primera causa es Ia

«Que lacirugíaincluyasegulmientopostoperatorio

catarata con una tasa de 2 000 casos por milión de

y evaluaclón de resultados.
• Rehabilitación con servidos de refracción y de
optometría.
En nuestros países, el acceso a los puntos arriba
sefialados, son algunas de Ias grandes barreras para

iniciativa y iiderazgo de Ias agrupaciones

habitantes. Glaucoma 800/900 por milión de habitantes y

oftalmológicas,Ilevaracabo los programas de prevención

retinopatía diabética 500 por milión de habitantes y otras

de ce-guera, puesson justamente éstas.Ias que pueden

causas con menor porcentaje.

definir mejor los tiempos,lugar y personas en cada país,
conocer a quienes se deben ofrecer los benefícios,
aprovechando Ia disponibilidad de recursos materialesy

elementos más destacados para conseguir buenos

humanos.

5. ^Considera conveniente que existan más
reconocimientos visibles

para quienes participen en programas de

prevención de ceguera en sus países?

El factor de oportunidad para actuar, es uno de los
resultados, pero el elemento central es educar, a los

pacientes, al personal paramédico y médicos,incluyendo
al oftaimólogo, para actuar con todos los recursos
disponibles en una lucha,que idealmente deberá iniciarse
al establecer un censo de pobiación abierta confíabie,
y no continuar fundamentan-do programas con datos
recogidos indirectamente,a través de centros de atención
oftálmica.

70% respondió afirmativamente
30% respondió negativamente

con censos de pobiación.
• Educación dei personal que participa en estas
iniciativas, y también de los pacientes.

dar solución a ios ciegos por catarata. Por ello, es
urgente que a través de nuestras organizaciones

fomentemos, que los servidos de cirugía de catarata

sean cada vez másaccesibles a!a pobiación marginada
de atención oftalmológica, con el fin de ayudaral mayor
número de personas, en el menor tiempo posible.
Para lograr este objetivo, se requiere generar

conciencia dei problema en cada uno de nuestros países,
en primera instância a los colegas oftalmólogos y de

Quiero terminar esta lectura mencionando, que Ia
tecnologia ha permitido en toda Latinoamérica centros de
excelencla en su tercer nível para resolver complicaciones

salud pública. Para elio, Io más convincente, será tener

*La APAO dispone a iniciativa dei Prof. Cari Kupfer,
un nuevo reconocimiento bianual para entregarse en

de patologias que anos atrás no se consideraba posible;

exhibir ei impacto negativo que esto genera a un país; de

hay que senalar si somos objetivos, que los costos se han

cada Congreso Panamericano, al individuo más

incrementado con el advenimiento de estos recursos,que
en forma paralela se ve una tendência a que esta medicina
resulte cada vez más elitista, y por io tanto, inaccesíbie a
Ias mayorías que integran una comunidad en una región

no incorporados a lograr autosuficienda, y en el mejor
de los casos, a Ia vida productiva nacional.

vital Importância a ias autoridades competentes de
identificados los casos marginados, y con estas cifras

destacado en el campo de prevención de ceguera, el
que se iniciará a partirdel Congreso de Cancún. Durante
1996 se promoclonó el prêmio "Cari Kupfer", el cual
consistió en tener un espado para presentar su trabajo
desarrollado en este campo,trabajo que está programado
durante el Simposio de Prevención de Ce-guera,además

ser más realistas y tomar con-ciencia que dadas Ias

de Ia entrega de $ 15 000 US dólares.

circunstancias en Latinoamérica, aun con enormes

En Brasil se estiman 147 millones de habitantes,

entre 10 a 13% son pobiación ma-yor de 50 afíos (17

6. ^(Consideraria adecuado promover que
durante ios programas de residência enoftaimoiogía,

conflic-tos econômicos. Por todo ello, pensar en invertir
cada vez en actuar mas oportu-namente, con mejores
resultados y costos accesibles, nos comprometen a con

experiência obtenida en Proyectos de Zona Libre de

siderar elcampo de Ia prevención como Ia más acertada

Catarata, en Brasil, se sabe que 2% tiene vidos de

decisión.

refracción susceptibles de corrección óptica (340 000
pacientes), otro 2% cursa con catarata y 1% por

se formalice como matéria obiigada tratar sobre
prevención de ceguera?

o un país.

Pensar en ei bienestar de Ias mayorías, nos exige

Ello esta ligado con un cambio de mentalidad en
90% respondió afirmativamente
10% Ia considero, pero NO como primera opción
* Urge instituir en Ia rnente de Ia nueva generación

El reto más difícil será una vez identificado el

número de casosyel costo socio-económico,ei conseguir
"Ia voluntad de resolver el problema", para Io cual, Io
esencial es tener una estratégia realista y adecuada, a
Ias condiciones existentes culturales y de disponibilidad
de recursos.

millones aproximadamente). Como resultado de Ia

primer lugar de Ias instituciones de Iiderazgo, ios centros

padecimientos oculares diversos(170 000 pa-cientes).

de fofmación de nuevas generaciones de oftalmólogos y
cada uno de nosotros en activo, quienes sin dejar de

Lo anterior nos ha permitido estimar que
aproximadamente se requieren 400 000 cirugías de

reconocer el beneficiodetenermejorescentros de atención

catarata al afio, para dar solución a este serio problema.
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En 1993, según los datos de nuestro sistema

comparación con los dei sistema público de salud,cotizado

público de salud, revelan que unicamente fueron

en $ 474 00 US. Indudablemente instrumentary divulgar

realizadas 53 744 cirugías registradas. De persistir en
los anos venideros esta tendência, tendrá una

estas iniciativas, son una fórmula adecuada para lograr
que sea accesible Ia cirugía para los pacientes

repercusión negativa en el desarroilo de nuestro país,

marginados.

especialmente si está contemplado que Ia población de

mayores de 50 anos, se cuadriplicará en el ano 2025.
Tamblén se sabe que 3% de Ia población tiene
acceso a Ia medicina privada,17% a través de convênios
médicos y 80% de Ia medicina pública asistenclal.
Las organizaciones oftalmológicas líderes de cada
país, deben publicar opro-mover Ia iniciativa en áreas
desprovistas de gran tecnologia y de cobertura de
servidos médicos gubernamentales, ya que muchas
veces no es indispensable una tecnologia sofisticada,
para lograr resultados satisfactorios en pacientes
operados de catarata.

MODELO ECONÔMICO
El Hospital de Clínicas UNICAMP de Campinas,
Estado de Sao Paulo, logro aumentar Ia capacidad

quirúrgica de servido, al exhibir un modeio de cirugía,
que fuese similar, seguro y econômico.
Utilizando Ia técnica extracapsular de catarata

19
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OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
En nuestros países en vias de desarroilo,es ya una

obligaciónconcientizaral personai médico y paramédico
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retardos en Ia indicación quirúrgica de pacientes en los
que ya está hecho el diag-nóstico de catarata. Gradas a
Ia divulgación de estas cifras, hemos logrado

incre

UNICAMP, 1995, 84 p.
3. Arieta CEL, Kara José N,Tatar A. Utilização de

1980.

5. Deus PGR, Arieta CEL, Kara José N. Cirugía
ambulatorial de catarata. Tema livre. XXIV Congresso

Brasileiro de Oftalmología 1987, Curitiba.
6. Ellwein L, Kupeer C. Operational research in
cataract blindness prevention. In: World blindnees and

(técnica manual),anestesia local y manejo ambulatório,

mentar Ia eficiência en Ia atención médica, con un

Its preventIonNevjYork. Oxford Medicai Publications.7:

se ha disenado que algunos materiales desechables
fueran reutilizados, consiguiendo descender cestos a
más de 50%, al emplear anes-tésicos, soluciones
balanceadas, suturas en vários casos, además de
conseguir lentes intraoculares a costos muy atractivos.

número

58-59,1988.

líderes de cada país, e incentivando a quienes están
comprometidos a resolver esta urgente necesidad para

Asimismo, se consiguió disminuir el número de
visitas de los pacientes desde sus lugares de orígen,

Latinoamérica, serán algunas de las estratégias más
eficientes para lograr estar en el camino adecuado y

hasta el momento de ia cirugía, buscando con ello,

defender el futuro de una Latinoamérica, amenazada
con incrementar en forma alarmante el número de ciegos
ya existente.

aprove-char Ia presencia dei paciente en cada visita a
nuestra Institución, logrando de esta forma, obtener Ia

mayor información posible,al disponerde los laboratórios
y realizar interconsultas en una sola ocasión.
Esta iniciativa nos ha permitido reducir
considerablemente los costos a $ 62 00 US, en

significativo

de

cirugías,

abatiendo

considerablemente así las cancelaciones.

Sólo sumando Ia voluntad de las organizaciones

Dr. Carlos Eduardo Leite Arieta

Ofataimólogo dei Hospital de Clínicas UNICAMP
Campinas, Edo. de Sao Paulo, Brasil

7. Filer J, Roberts Hany TJR, Jagger JD. Cutting
the cost of cataract surgery. Ann Ophtal. 13: 365-367,
1981.

8. Kara José N, Arieta CEL, Delgado AN.
Exequibilidade da cirugía de catarata e hospital escola;
em busca de un modelo econômico. Rev.Ass. Med.

Bras. 40: 186-8, 1994.

9. Reynolds J. Operation research in primary
health care. Socio-Econ. Palnnm Sei. 21: 73-77,1987.
10. Wiiiianson DE. Introduction In Grinsberg, SP.
Gulde to an effective outpatient ophtaimíc center.
Thorafare SLAK, 1-9, 1975.

vil CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
SOBRE ARTERITIS DE TAKAYASU
Coordinador: Dr. Pedro A. Reyes
* Relator; Dra. Cristina Castanón Romo
Dentro dei VII Conferência internacional,
llevada a cabo en Ia ciudad de México, dei 28 al 31

1905 Ia imagen retiniana característica. En Ia XII
Reunión de Ia Sociedad Oftalmolôgica de Japón,en

de octubre de 1996; se realizo el tema Arteritis de

1908,los doctores Onishi y Kagoshima asociaron Ia
ausência de pulsos radiales con las malformaciones
vasculares dei fondo dei ojo descritas por Takayasu.
En México, hace 50 afíos, nuestro distinguido

El Dr. Akinori Kimura propuso un gen, un exon
cercano al locus B,este gen llamado MICA podría

Maestro, el Dr. Magin Puig Solanes, encontró el

serde gran interés para ladefinición inmunogenética

primer caso de Arteritis de Takayasu y Ia enfermedad
de Buerger,dosvasculitisqueafectan vasos mayores
y que causan importantes problemas.

de Ia AT.

Takayasu, patrocinada por el Ministério de
Educación, Ciência, Deporte y Cultura de Japón,
con Ia participación de distinguidos profesores de
ese país, de Ia índia, Tailandia, Colombia, Estados
Unidos y México.
El Dr. Enrique Wolpert, coordinador de los
Institutos Nacionales de Salud, quien nos honro
con su presencia e inauguró Ia VII Conferência.
La Arteritis de Takayasu(AT),es una vasculitis
crônica que afecta artérias elás-ticas principalmente
Ia aorta, sus ramas, ia pulmonar y coronarías,
causa varias condiciones mórbidas como: Ia

ausência o disminución de pulsos, insuficiência
aórtica, falia cardíaca, formación de aneurismas,

isquemia cerebral y afecta en forma conspicua los
ojos, donde presenta anastomosis vasculares
peripapilares, cataratas y en algunos casos
oftalmopatía Isquémica que finalmente conduce a
Ia ceguera.

La enfermedad lleva el epónimo de Mikito

Vjakayasu,oftalmólogo japonês; qüien describió en

haber asociación con un marcador de clase II, el
DR6.

Ante el gran polimorfismo dei sistema MHC y
las diferencias étnicasse ha buscado otro marcador.

{Major Histocompatibility Complex), pero esa
asociación es diferente de acuerdo al grupo étnico

Se estúdio también Ia enfermedad de Buerger,
en Japón Ia asociación es con B54, se ha notado
que enfermedades intestinales se asocian con los
mismos marcadores MHC que Ia vasculitis, así Ia
ATseasociacon colitisulcerosacrónicainespecífica
y en ambos casos hay un marcador B52-DR2, en
tanto que Ia enfermedad de Buerger se asocia con

que se trate; en Japón y en Ia Índia Ia asociación es

Ia enfermedad de Crohn y en esa situación se

con productos de genes de clase I, de locus B, en

comparte B54. Existen diferencias en el patrón

La Inmunogenética y las características
demográficas,étnicas y de gênero de ia AT,muestran
asociación con ciertos productos dei sistema MHC

Japón B52 y en Ia índia B5, en menor grado en los

de afección vascular ligadas a gênero y etnia. En

japoneses muestra asociación con B39. En cambio

Japón las mujeres sueien tener afección dèl arco

en México Ia asociación con MHC clase i no es clara,

aórtico, en tanto que, en Ia índia, Tailandia, Israel

auhque hay alguna tendência a mayor frecuencia de
839 en nuestros casos, pero este marcador es muy

común en Ia población general y no hay manera de
definir mejor Ia posible asociación. En cambio parece

y México,hay más hombres enfermos y con afección
de Ia aorta infradiafragmática.
Se revisaron diferentes aspectos de!
diagnóstico, pronóstico y manejo de Ia AT,
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encontrándose que Ia telerradiografía de tórax
puede mostrar signos radiológicos que se asocian
a Ia afección arterítica en Ia circulación menor que
ia morbilidad neurológicay oftálmica,es muy común
y es causa de graves problemas para los pacientes,

que Ia AT puede ser en efecto una vasculitis de
vasos menores de Ia adventicia que se extiende

vascular normal.

definir si existe o no actividad de Ia AT. Para definir

no existen marcadores adecuados en el laboratório

La RMN es un método muy útil aunque sin Ia
definición de Ia angiografía, pero su naturaleza no
invasiva; el hecho de que no usa radiaclón y que
puede demostrar inflamaclón Ia hacen una promesa
de gran peso específico en el estúdio de Ia AT. Se

Ia patogenia se revisaron biopsias y material de

clínico pues hay gran divergência entre datos
clínicos, resultados de laboratório y condiciones
patológicas de Ia enfermedad; hasta 40% de Ias
biopsias arteriales obtenidas durante cirugía hay
datos histológicos de inflamaclón activa en tanto Ia

clínica y el laboratório no permiten reconocer ese
estado.

Los aspectos patológicos y Ia posible utilidad
de Ia medición de nuevos marcadores basados en
Ias moléculas de adhesión celular se estudian en

Ia actualidad. Es posible que Ia molécula de
adhesión VCAM-1 sea un marcador plasmático
de actividad y que Ia expresión de VCAM-1,ICAM1 y MAP-1** en el seno de los tejidos, en especial
en Ia adventicia hace pensar que el proceso
patológico más Importante ocurre ahíy no en Ia luz
vasculary el endotelio; incluso se llegó a proponer

desde ahí a Ia media, rompe fibras elásticas y
destruye "de fuera hacia dentro" Ia arquitectura

hizo notar también que métodos de imagen por
gammagrafía, son capaces de proporcionar
Información funcional son de utilidad; sin embargo,
deben ser mejor evaluados en el futuro.
También se reviso Ia experiência quirúrgica dei
Instituto de Cardiología y se discutió el manejo
quirúrgico de AT.Concluyendo que no se recomienda
operar sl se sospecha actividad; no existe

aparentemente riesgo mayor de síndrome de
hiperperfuslón cerebral en ei postoperatorio y en
todo caso, éste es manejable, no se recomienda el

Finalmente, se realizaron tres mesas

redondas y se alcanzaron algunos acuerdos y
compromisos. En el aspecto clínico se acordó que
en Ia índia y en México se disehe un sistema para

autópsia de México y otros países,en el laboratório
de Ia Universidad de Emory en Atlanta Ga, EU.Se

integró un grupo internacional para ei estúdio
sistematizado.de Ias vasculitis en general,
coordinado en Cleveland Clinic y se designó al
laboratório dei Dr. Kimura, centro de referencia
para estúdios dei sistema mayor de
histocompatibilidad.
Los resultados de estos trabajos se

presentarán,si es posible,en una VIII Conferência
Internacional dentro de un afio.

* Ofaltamóloga dei Instituto Nacional de
Cardiología, México, D.F.
** VCAM= vascular cellular adhesión molecule

uso de autolnjertos en vasos supradiafragmáticos,
el injerto artificial da buen resultado.

ICAM= interceilular adhesión molecule

MAP-1= macrophage activation protein

ADMINISTRACION DE LA PRACTICA MEDICA
(Practice management)
Entrenamiento dei personal dei consuitorio
médico

El personal de un consultoria de práctica

oftalmológica, es vital para el cre-cimiento dei
negocio.Con su entusiasmo,apoyoy conocimiento,
se pueden ase-gurar que se retendrán los pacientes
existentes y también atraer a nuevos.

Todos los que integran el consuitorio
oftalmológico deben escuchar y responder a los
pacientes, asegurándose que sus necesidades
sean satisfechas.

A continuación se citan algunos objetivos
para el Programa de Desarrollo dei Personal que
deberán tenérse en cuenta en un consuitorio
médico.

• Disminuir Ia rotación dei personal.
• Mejorar el estado de ânimo.
• Acrecentar Ia productividad.
• Mejorar Ia actitud dei paciente respecto a Ia

práctica, el médico y el personal.

• Aumentar Ia conservaclón de los pacientes.

• Atraer nuevos pacientes.
• Atraer pacientes de categorias, edades y
tipos específicos.
• Mejorar Ia eficiência de Ia oficina.
• Disminuir el tiempo que el médico dedica en
manejar asuntos de personal, toma de nuevos
empleados o asistiendo a pacientes con problemas.

•Identificaryresolverproblemasconcernientes
a Ia Insatisfacción en el trabajo, estrés y conflictos de
personalidad entre empleados.
La exitosa implementación dei entrenamiento
y desarrollo dei personal requiere algunos pasos

específicos:
1. Evaluación de Ia fortaleza y debilidades
actuales dei personal para manejar sus
responsabilidades y Ias tareas adicionales.
2. Determinar los métodos de entrenamiento,
tales como:seminários,entrenamiento entre oficinas

y/o reuniones periódicas de personal. El objetivo es
proveer un foro de comunicación, asegurando Ia

comprensión de Ias metas de Ia práctica, políticas
y procedimientos, determinando los roles de los

empleados y permitiéndoles compartir información
e Ideas.

3. Definir Ia clase de entrenamiento a
realizarse:

a) Actitud orientada al cliente

b) Cortesia telefônica
c) Capacidad para escuchar
d) Princípios básicos de Ia venta
e) Bienvenida en Ia recepción
f) Manejo de gente difícil y problemática
g) Apariencia y desenvolvimiento
h) Exámenes/pruebas especializadas
4. Establecer metas y plazos para que los
miembros dei personal mejoren sus capacidades y
desempefío.
5. Evaluación y seguimiento continuo.
Dr. Arturo Alessandrini Jr.

Sr. Nestor Álvarez

Comitê Ejecutívo APAO y Comitê Organizador Cancún - 1997
Sean B. Murphy
Ophthalmlc pathology fellowship
Mc Gill Uníversity. Montreal, Canadá
Esta beca honra el nombre dei Dr. Sean B.

Murphy, Jefe Emérito; uno de los pilares sobre los
cualesse levantó ei Departamento de Oftalmología.
El Mc Gill Registry of Ophthalmlc Pathology se creó

en 1971, durante el primer período dei Dr. Murphy
en Ia jefatura dei departamento.
Esta beca de patologia ocular tiene un afio de
duración; el laboratório está localizado en el Lyman

Duff Medicai Sciences Building. El creadory director
de este programa es el Dr. Miguel Burnier.

La beca provee experiência personal y directa
en el laboratório, enfatizando Ia correlación clínico-

Montreal y Royal Victoria, y en los Grand Rounds

patológica mediante Ia participación en vários
proyectos de investigación clínica y básica. El
laboratório está provisto con equipo de cultivos

especialistas de renombre internacional invitados a
exponer a residentes, fellows y cuerpo médico.
El candidato elegido participará en vários

celulares, inmunohistoqüímica y técnicas modernas
de biologia molecular. El programa Incluye el informe
diário de blopsias quirúrgicas, reuniones docentes

de Ia ARVO en Floriday asistirá de Patologia Ocular
de ia AFIP en Washington, D.C.

semanales de patologia ocular,asícomo participación
en los Grand Rounds de los hospitales generales de

ParainfbrmaciónadicionaldirigirseaIDr.M.BumIer,
Jr., M.D. PhD, Mc Gill Uníversity, fax(514)843 1624.

mensuales de Ia Universidad de Mc Gill, con

proyectos deinvestigación y presentará en Ia reunión
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Programas de Fellowships y
estadias de perfeccionamiento

Además de esta beca (observership), los

Prof. Dr. Geraldo Vicente de Almeida

R, Gesario Motta Júnior 112

servidos clinicos dei Bascom Palmer Eye Instituto

01221 São Paulo SP

Perú

pueden ser visitados por los oftaimólogos
latinoamericanos por períodos de dos semanas.
Paraformalizar estas visitas cortas,se ruega escribir

(Observerships)disponíbles para oftaimólogos
latinoamericanos en Estados Unidos

El Instituto Nacional deOftalmologiay ei Institutó

a Susan Gómez en Ia misma dirección. Los

La Dra. Alice McPherson, copresidenta dei

de Oftalmologia de ia Universidad Nacional detrujillò

interesados en residências o fellowships deben

Comitê de Becas de Ia APAO, ha preparado un
programa de "fellowships" u "observerships" en

Perú, ofrecen plazas para programas de residência

dirigírse ai Dr. Victor T. Curtin.

en oftal-mologia durante tres anos.

Estados Unidos para oftaimólogos latinoamericanos

Para mayores Informes dirigírse a:

en diversas subespecialidades. Los requerimíentos
son variables, pero ei FMGEMS es exigido por Ia

Dr. Francisco Contreras

Fax (51-14) 737 664
instituto de Oftalmologia
Universidad Nacional de Trujílio
Av. Roma 100, Trujilio Perú
Fax (51-44) 254 482

Los interesados pueden dirigírse a Ia Dra.
Alice McPherson,6560 Fannin Suite2200,Houston,

Tex.77030,especificando área de interês(Córnea,
General,Ge-nêtica,Giaucoma,NeuroOftalmoIogía,
Oculoplastia, Oncología, Patologia, Oftalmopediatria, Retina/vitreo, Uveitis).

Brasil

El Departamento de Oftalmologia de Ia Escuela
Paulista de Medicina,bajo ladirección de!Prof.Rubens

BelfortJr. y ei Departamento de Oftalmologia de Ia Fa-

La Fundación Oftaimológica Panamericana
intentará buscar financiamiento para proyectos
de Investigación bien formulados y susceptibles

instituto Nacional de Oftalmologia

El domínio dei idioma inglês es indispensable.-

de obtener resultados

dólares anuales.

La Oficina Administrativa de Ia APAO (1301
South Bowen Road, Suite 365, Ar-lington, Texas
76013, EU) suministrará información a los

Bascom Palmer/Pan Americano

interesados.

Observership

Los proyectos de investigación pueden ser

El Bascom Palmer Eye Instituto y Ia Asociaclón
seis meses en ei Bascom Palmer Eye instituto. Esta
beca consiste en rotación en los departamentos de

dirigida por ei Prof. Dr. Gerardo Vicente de Almeida,
ofrecen cada afio una plaza anual para programas de

esta beca con un estipendio de 5 000 dólares. La
beca inicia el1®dejuiioyfinall-zará ei 31 dediciembre.

Rua Botucatu 822, São Paul SP

Fax (55-11)544 4002

AVISO IMPORTANTE

córnea y enfermedades externas, giaucoma,
oftalmopediatria, neuro-oftalmologia, plástica, rotina,

patologia y ecografia. El Departamento dè

Prof. Dr. Rubens Belfort Jr.

presentados en cualquier momento.

Panamericana de Oftalmologia ofrecen una beca de

Oftalmologia de Bascom Palmer Eye Instituto dotará

interesados dirigírse a:

mensurables. El monto

máximo para estos proyectos será de 10 000

cultad de Medicina de Ia Santa Casa de São Paulo,

residência para médicos de habia espanola.

Proyectos de investigación

|

Jr. Miro Quesada 940 Lima 1 Perú

mayoría de los fellowships. Sólo una minoria de Ias
Instituclones otorgantes ofrecen financiamiento.

Programas de Residência
en Oftaimoiogía

'|

Si eres usuário de INTERNET, envia
todos tus datos(nombre, dirección,
teiéfonos,fax y núm. de INTERNET)
a: Dr. Francisco Martínez Castro
ai número
104164.2345@COI\/IPUSERVE.COM
a fin de elaborar un directorio

Los interesados deben dirigírse a Eduardo C.
Alfonso M.D., Associate Professor, Bascom Palmer

Eye Instituto, 900 N.W; 17th Street, Miami, Florida
33101, Fax (305)326 6337.

panamericano

DESCUENTOS ESPECIALES PARA

SARASOTA

LOS MIEMBROS TITULARES DE LA

PERCEPTOR$HIP PRÒGRAM

APAO EN PRODUTCTOS ALCON

Américas Inc., un perceptorship en oftalmologia para residentes de Cen-troamêrica. Desde su

La Asociaclón Panamericana de Oftalmologia

A princípios de enero de 1994 fue establecido por Ia APAO en asociaclón con Visión para Ias

inicio ocho residentes dei Hospital Roosevelt en Guatemala, han pasado dos meses cada uno,
estudiando en sus áreas de interês. Antes de su llegada a Sarasota, los participantes escogen un
área de interês, por ejemplo:segmento anterior; y se les asigna un maestro principal para coordinar

(APAO)y ALCON han llegado a un acuerdo por ei cuai los
miembros titulares activos de ia APAO podrán disfrutar, a

su programa. Los participantes observan cirugia en ambos casos dei paciente interno y dei paciente

partir de ahora, de un descuento especial en Ias compras

externo,en su manejo diário. Se invita tambiên a los participantes a visitar Ia clinica de los maestros

de productos ALCON. Los descuentos acordados son de

para observar los cuidados pre y postoperatorios.

5% en pròductosfarmacêuticos y quirúrgicos desechables,
y de 3% en instrumentos quirúrgicos y sus accésorios.
La Oficina Administrativa de ia APAO entregará dos

El Sarasota Perceptorship Program se inició Integrando médicos en Centroamêrica con
práctica de Ia oftalmologia como se realiza en América dei Norte. Se pensó que esa experiência

veces por afio ia lista actualizada de miembros titulares a
los representantes de ALCON en cada país; ei
representante de ALCON no está autorizado a otorgar ei
descuento,a menos que el nombre dei compradoraparezca
en Ia lista o muestre su carnet de socio actualizado.

Para acceder a Ia categoria de miembro titular se

requiere ser miembro regular de Ia Sociedad Nacional de

en áreas de subespecialidad, daria como resultado a futuro un aumento en el deseo de

entrenamiento entré los participantes, y con ello mejorar los cuidados oftalmológicos en toda
Centroamêrica.

En Sarasota se les proporciona a los residentes casa, comida, automóvi! y un pequeno

honorário. El patrocínio financlero es proporcionado por VIsitec Inc., Visión para Ias Américas y
maestros cirujanos.
Para mayores informes, dirigírse a:
L. Douglas Perry, M.D.
Eye Care Associates of Sarasota, P.A.

Oftalmologia y ser avalado por Ia firma de un miembro

1219 East Ave., South, suite 105,

titular de Ia APAO.

Sarasota, FL. 34239

Tel (813)957 4216

Paul Kayser intematíonal Scholar Program
El Paul Kayser International Scholar Program, es un es-timuio a
promover Ia investigación. El programa que involu-cra a Estados
Unidos, Canadá y América Latina, beneficiará a los oftaimólogos en
entrenamiento a Ias mejores prácticas y acercamientos de ia
investigación utilizados en América Latina o Canadá.Se dará preferencia
a oftaimólogos en entrenamiento para "ampliar sus contactos y
conocimientos antes de aceptar posiciones permanentes en Ia
comunidad oftaimológica.
Solicítudes

El solicitante debe ser residente dei tercer aõo y haber presentado

trabajos o publlcaciones durante el período de entrenamiento.Queremos
reconocer a los futuros profesores de América.

Posiciones

Se aceptan cuatro solicitantes cada ano.
Duración

Dos semanas, empezando el 1- de julio.
Fecha limite para recibir solicitudes

Octubre 1-, dei anojanterior al inicio dei programa.
Estipendio
|
$ 5 000 dólares, para viaje, alojamiento y gastos.
Mayores informes
Asociaclón Panamericana de Oftalmologia, 1301 South Bowen Road,
Suite 365, Ariingtoni Texas.76013-2286, EU.Tel.(817)265 2831 y fax

(817)275^3961.

I
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CALENDÁRIO GFTALMOLGGICG
Panamerícano 1997
Canadá
199714-17 Junio

Anual Meeting of the Canadian
Ophthalmological Society
Quebec CIty, Canada

Información: Canadian Ophthalmologicai Society
Tel.(613)729 6779

Fax.(55-11) 251 2347(CBO)

Nicaragua

Información: Dr. Marcos P. AvIIa

1997 Octubre

Tel.(55-62) 251 6640

Congreso Médico Nacional

Fax.(55-62) 251 8110
Asitencla esperada: 3 000

Centro de Convenciones "Olof Palme"

Managua, Nicaragua
Información: Dr. Rafael Cabrera

Chile

Tel.(505-2) 71 1458
Fax.(505-2)78 0953
Asistencia esperada: 30

Congreso Intermedie de Ia Asociación

1997 25-26 Septiembre
Actuallzaclón en el manejo de Ia catarata
y el glaucoma
Información e Inscrlpclones: Sra. Paulina Ortiz
Oficina de relaciones públicas, Facultad de Medicina
Ura 44 ler piso

Central de Oftalmología

Tel.(562)639 6794 ó (562)639 7697

Bogotá, Colombia

Fax.(562)633 1457

Fax.(613)729 7209
Asistencia esperada; 600
Colômbia
1997 Junio

Información: Dr. Ricardo Infante

Tel.(57-1) 222 8039

Espaha
1997 24-27 Septiembre
LXXIII Congreso de Ia Sociedad
Espanoia de Oftalmología

Fax.(57-1) 236 2661
El Salvador
1997 Junio

Granada, Espaha
Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
Tel.(341)544 8035 ó 544 5879

Congreso Nacional de Oftalmología
San Salvador, EI Salvador

Fax.(341)5441847
Asistencia esperada: 1 000

Información: Socledad Salvadorena

de Oftalmología

-

SImposlo de CIrugía Refractiva
Hotel Hyatt
DIrector ejecutivo: Dr. Mario Bahamondes
Información e Inscrlpclones: Puerta dei Sol 36
3er piso

Las Condes, Santiago de Chile
Tel.(562) 207 4890 ó (562) 207 4891
Fax.(562) 225 5657
Venezuela
1997 Noviembre

XLV Congreso Nacional de Oftalmología

Información:Sociedad Venezolana de Oftalmología
Tel. y fax:(58-2)979 6276

Tel.(503) 226 2091
Fax.(503) 225 3356
Asistencia esperada: 60

Chile
1997 14-15 Noviembre

Asistencia esperada: 400

Puerto Rico
1997 10-13 Octubre

Convenclón Anual de Oftalmología

Costa Rica

Westin Rio Mar, Rio Grande, Puerto Rico
Información: Dr. George Arzeno
Tel.(809)724 6090 ó 269 4646
Fax.(809) 269 4990
Asistencia esperada: 120

1997

San José, Costa Rica

Asistencia esperada: 60

Estados Unidos
1997 26-30 Octubre

Fax.(506) 222 1578 ó 552 4870
Asistencia esperada: 200

Bolívia

San Francisco Ca.

Panamá
1997 Junio

Vli Jornadas Oftalmológicas Dr. Benjamín F. Boyd
Complejo Hospltalario Metropolitano C.C.S.

información: Sociedad Panameha de Oftalmología
Tel.(507) 264 8011 ó 260 9914

Fax.(507)263 9414 ó 236 2437

Semana Oftalmológica "Universidad de Baylor"
Información: Dr. Bernardo Rubinsteín

Asociación Costarricence de Oftalmología
Tel.(506) 221 7709 ó 551 1604

Academia Americana de Oftalmología

1998

1997 Agosto

Lo Mejor de Ia Academia en Espahol

Congreso Boliviano de Oftalmología

Información: Meetings Deparment

Cochabamba, Bolívia

Tel.(415)561 8500

México

Informes: Dr. Gonzalo Cortéz

Fax.(415) 561 8567

Tel.(591-42)5 5868 ó 5 5869
Asistencia esperada: 150

Asistencia esperada: 20 000
Argentina

1998 3-6 de junio
XIII Congreso dei Consejo Latinoamericano de

Brasil

1997 Octubre
XXIV Curso Anual de Perfeccionamiento 1997

1997 3-6 Septiembre

XXiX Congresso Brasileiro de Oftalmología
Golania, GO Brazil

Información: Conselho Brasileiro de Oftalmología
Tel. (55-11) 285 4046(CBO)

r:

Estrabismo (CLADE)

Hotel Sheraton, Buenos Aires, Argentina
Sociedad Argentina de Oftalmología
Tel.(541) 374 5917 ó 814 0517
Fax.(541) 374 0527 ó 814 4853
Asistencia esperada: 1 800

Hotel Hyatt Regency, Acapulco, Guerrero
Información: Dr. B.P. Servimed, S.A de C.V.
Insurgentes Sur #1188-507, Col. Dei Valle, CP
03210, México, D.F.

Tels.(52-5)575-9931 y 575-9861 Fax.(52-5)5599497

Asistencia esperada: 1 500

OPTI-FREE
Solução Multi-Ação

eo

m<Mem

m

mn

Limpa
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Enxágua
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^85-^046
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1997

FSetetnbrol
03 a 06

flSall

XI Curso Internacional de Oftalmologla
50^ Aniversário do Instituto Barraquer
Barcelona - Espanha
Inform.:Instituto Banaquer-Laforja,88 -

21 e22

XXIX Congresso Brasileiro de
Oftalmologia
Centro de Cultura e Convenções de

Ribeirão Preto

Inform.:Tel (016) 633-0186
fex (016) 633-1144

Goiânia-GO

Inform.: Rua T-30 - Quadra 91 - Lt. 15

B08021 - Barcelona - Espanha

CEP 74.150-100

fone 343-41146798 ou 2006311

Tels (062) 285-5955 e 285-5566

fax 343-2099977ou 4141288

fax (062) 251-8110 - c/ Sra. Jalma Santos

Dezembro

,
04

r~Outubro 1

^2alg

Simpósio Internacional de Oftalmologia da

lOe 11

(transmissão)
Inform.: fone (011) 573-6424
fax (011) 573-6424ramal272

Simpósio Internacional de Neuro-

Oftalmologia, Órbita, Plástica Ocular e

Santa Casa de São Paulo
Hotel Maksoud Plaza - São Paulo

Vias Lacrimais

Inform.: J.D.E.Comunicações e Eventos
Alameda Santos,705-1- andar - cj.9 - CEP
01419-001 Tel/fax(011)288-8157

Teatro Marcos Lindenberg - UNIFESP -

Simpósio OftalmológicoInterativo Via
Satélite
Auditório da Embratel - São Paulo - SP

E-mail: centel.l@sarenete.es

:http//www.co-barraquer.es

XXXm Reimião do centro de estudos

Oftalmológicos "Cyro de Rezende"

05e06

ISimpósio da Sociedade Brasileira de

São Paulo - SP

Laser e Cirurgia em Oftalmologia - Bloss

Inform.: CEO Moacyr Álvaro

Santos - SP

fone (011) 5724243 com Cristina ou Rose

20 e 21

21 e22

São Paulo - SP

Inform.: CEO Moacyr Álvaro
fone(011)575:4243 com Cristina ou Rose

3- Encontro Amazônico de Oftalmologia
Tropical Hotel - Manaus - AM
Org; Sociedade Amazonense de
Oftalmologia e Instituto de Oftalmologia de
Manaus

26 a 29

1998

SimpósioInternacionaldeLente de Contato
Teatro Marcos Líndenberg - UNIFESP -

nFevereiro I
12 a 14

Inform.: adTEV Integradora de Serviços
fone/fax (092) 656-6261

Simpósio Brasileiro de Lentes de Contato e
Cómea

Refratologia, CirurgiaRefrativa,
Córnea Clínica e Circúrgica, Catarata

Mbrm.: CEO Moacyr Álvaro

Ouro Minas Palace Hotel - Belo Horizonte
26 a 30

MG

Prom: Sociedade Brasileira de Lentes de

Amerícan Academy ofOphthalmology
Anual Meeting of the AAO

Contato e Cómea - SOBLEC

San Francisco - Califórnia

Inform.: Dr. Nicomendes Ferreira Filho .

Inform.: Meeting Department

fone(031)2234657

Tel: 001(415) 561-8500
Fax:001(415)561-8567

ipQ SimpósioInternacional Moacyr

Álvaro Segmento Anterior:

\

fone (011) 5724243 com Cristina ou Rose
Maio
01e02

Congresso Internacional da Sociedade
Brasileira de Retina e Vítreo

Promoção: Sociedade Brasileira de retina

Po Box - 7424 - São Francisco, CA 94120

e Vítreo - Curitiba - PR
02 a 05

"Novembro

Congresso Internacional da Sociedade
Brasileira de Retina e Vítreo
20- Aniversário

04 a 07

Ophthalmology
Bascon Palmer Eye Institute

Hotel Intercontinental - Rio de Janeiro
Inform.: Dra. Liana de Rezende

13 a 15

Hotel Crowe Plaza e Hospital das Clínicas
da USP - São Paulo - SP

14a 16

ISimpósio Internacional de Oftalmologia de
Brasília e Simpósio Internacional de AIDS
em Oftalmologia do Distrito Federal
Hospital de Base de Brasília - DF

Simpósio OftalmológicoInterativo Via
Satélite

Inform.: fones (061) 325-4420/4421/4767
Setor Hospitalar Local Sul, Qd 101

Auditório da Embratel - São Paulo - SP

CEP 70335-900 - Brasília - DF

(transmissão)

Infoim,:fone(011)573-6424
fax(011)573-6424ramal272

11 a 13

XXnSimpósio da Associação Paranaense
de Oftalmologia
Infoim.:fone (041) 232-4031 comDaniele

r^a^osto I
Ü2

fone/fax (011)5754243

XICongresso Norte-Nordeste de
Oftalmologia
Centro de Convenções de Fortaleza - CE

hifonn: fone/fax (085) 254-7700

Curitiba-PR

Inform.: SH Congressos
fone(011)814-9470e 8154319
fax(011)210-6419

São Paulo - SP

Inform.: C.E.O. Moacyr Álvaro

Miami - Flórida - EUA

fax (305) 6474 c/ Rosa Bondar

Simpósio Internacional de Ultra-som e

Radiodiagnóstico em Oftalmologia

Inform.:fone (305) 326-6474

SimpósioInternacional de Ecografía
Ocular e Orbitária

04 a 06

Hyatt regency Hotel

fones(021)552-4309e553-0745
fax(021)553-0745

18 e 19

19th Inter-American Course in Clinicai

21 e 22 ■

Atualidades em Oftalmologia 1997 Clínica OftalmológicaFMUSP

21 a 26

28th International Congress of
Ophthalmol(^'
Amsterdã - Holanda

Inform.: Eurocongres Conference
Management

Jan yan Goyenkade 11
1075 HP Amsterdã,Holanda
fone (31-20) 6793411-fax; (31-20) 673-7306
http://www.solution.nl/ico-98/
no Brasil: fone (011) 573-4002

Centro de Convenções Rebouças - São
08 e 09

6- Encontro Paranaense de Casos

Paulo - SP

Clínicos em Oftalmologia
Foz do Iguaçu - PR
Inform.:fone(041)232-4031,com Danielle

Inform.: SH Congressos e Eventos
fone(011)814-9470/8154319
fax (011)210-6419

XIII Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual
Rio de Janeiro - RJ
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Educação Continuada em Oftalmologia pela Televisão
Veja a programação dos próximos meses
Iniciado em setembro de 1996, o programa de Edu
cação Continuada em Oftalmologia pela televisão do
C.B.O. já ministrou aulas sobre glaucoma, afecções
oculares externas, lentes de contato e uveíles. O pro
grama alcançou grande êxito e tem provocado inúme
ras manifestações favoráveis dos oftalmologistas de
todo o País.

Cada um destes temas foi dividido em módulos de

quatro programas de meia hora cada um. Os três pri
meiros programas constituem-se de aulas proferidas por

dois professores e o quarto é reservado para perguntas
e resp>ostas.

Nos meses de maio e junho o tema exibido é "retina",
sempre com a participação dos maiores especialistas
no assunto.

O programa passou por reformulações e a partir de
23 de junho contará com a exibição de um módulo es
pecial com reportagens realizadas em eventos da Of
talmologia Brasileira. A experiência pioneira será com
o VIU Simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma.

O Programa de Educação Médica Continuada em Of
talmologia do C.B.O. conta com o patrocínio da Alcon,
da Allergan-Frumtost e da Varilux. O Conselho está
em negociações com empresas do segmento
oftalmológico para viabilizar a realização e a transmis
são semanal dos programas.

Os programas de Educação Continuada em Oí^mologia são transmitidos quinzenalmente, as segundas-feiras,
às 2Ih30 pela Rede Vida de Televisão. A programação
para os próximos meses é a seguinte:

Retina
Professores

Tema

ji^Vauma no segmento posterior
lesões predisponentes a
Bescolamento de retina

Data

Carlos Augusto Moreira Júnior

28 de abril

Suei Abujamra

Degeneraçâo macular
Jacó Lavinsky
Márcio B. Nehemy

relacionada a idade

Retinopatia diabética

B:Marc<Ns Pepeira

12 de maio

"•r-'íTM

ilÁdaimir Morteri^Jiíaaíis,

^etroflsioloj
Perguntas e Respostas

Michel E. Farali

09 de junho

Sérgio L. Cunha
Jorge Mitre

Os vídeos das aulas ministradas encontram-se a ven

da no C.B.O., ao preço de R$ 20,00 cada, mais as
despesas de correio (via sedex). Os pedidos devem
ser feitos enviados para a Alameda Santos, 1343,sala
1.110, CEP 01419-001, São Paulo, SP juntamente
com a remessa de cheque cruzado nominal ao Con
selho Brasileiro de Oftalmologia. As despesas do
correio dependem da localização do pedido e obede
cem a seguinte tabela:

Hisashi Suzuki

Módulo Especial

Estados

Valor do correio

Reportagem sobre o Vn Simpósio da
'Sociedade Brasileira de Glaucoma
■
Reportagem sobre o IV Simpósio Internacional
de Atualização em Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo

de junho
07 de julho

Estrabismo
s perigos de um estrabismo

Harley E. A. Bicas

21 de julho

.s perdas visuais e suas
'bssíveis recuperações.'
Os diferentes tipos de
estrabismo e seus significados
Os estrabismos ocultos

^ 'Miguel
04 de agosto

Paulo S. P. Horta Barbosa

Perguntas e Respostas

R$ 5,00
25,00
R$ 9,00 RS 29,00

DF,ES, MS,RS

R$ 12,00 RS 32,00

GO

BA,MT,TO

R$ 14,00 RS 34,00
R$ 16,00 RS 36,00

AL,SE

R$ 17,00 R$ 37.00

R$ 19,00 R$ 39,00
PB,PE,PI, RO
AC, AP, AM,CE,
R$ 20,00 R$ 40,00
MA,PAJiN
R$ 20,71 RS 40,71
RR

três fitas

RS 45,00

R$65,00
R$79,00

RS 59,00
RS 52,00

I

R$72,00

R$ 54,00

R$74,00

R$ 56,00
R$ 57,00
R$ 59,00

R$76,00
R$77,00

R$ 60,00
RS 60,71

R$80,00

R$79,00

R$80,71

'iuPíETti

Jorge Alberto Fonseca Caldeira 18 de agosto

Tomás Scalamandre Mendonça 31 de agosto

Atenção: O correio cobra o valor da remessa por peso.
Assim, o C.B.O. tem condições de enviar até 3 fitas
de vídeo numa mesma encomenda, cobrando preço

Maria de Lourdes Villas-Boas

de uma única remessa.

Quando e como

^perar estrabismo

MG,PR, RJ, SC

SP

duas fitas

Carlos Ramos Souza-Dias

^Quando e como tratar

éstrabismos sem cirurgias:

cheque a ser enviado ao C.B.O.
uma fita

João Francisco C. Nóbrega

„

José Beimiro de Castro Moreira

Mauro Goldchmit
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SBO promove debates sobre optometria

\\etra

C

LEIA
SBO estabelece

parflmetros para
procedimentos

Diariamente ctieQam consultes
á SBO pedindo informaçõesso
bre drurgias e tratementos. Al
gumas orientações sflo dire

trizes importvites para os conveniados.

Página 3

Como se nâo bastassem as dk cício da profissão de Técnico em Ópti
ficuldades inerentes â própria ca.
abrindo caminho, através de um Grande(DF),e em outras regiões, con
profissão, seja na rede pública ou na Parágrafo Único, para habilitá-los a tando com o apoio da Associação
particular, os oftalmoiogístas, além de adaptarem lentes de asntato, com tes Brasileira de Profissionais Ópticos Cp-

obrigados a conviver com as empresas tes visuais e medição de acuidade vi
de assistência médica, cada vez mais sual e suas compensações. Pelo artigo
ciosas de seus lucros, com tabelas de 9". desta mensagem, todos os direitos
fasadas. CHs ultrapassados, reembol desta regulamentação ficariam
sos glosados, pagamentos atrasados, assegurados aos denominados ópticos
se vêem também ameaçados pelo práticos,
devidamente registrados no
movimento em prol da implantação da órgáo competente.
optometria no país, o protagonizado
em diversos campos de ação.
Este projeto revela a necessidade
imperiosa, por parte de todos os oftalA Sociedade Brasileira de Oftal- mologistas do pais, de se engajarem de
mologia, ao tomar conhecimento do forma
decisiva em uma permanente
projeto de lei de numero 3103. de auto- vigilância contra tais manobras, que

tometristas. com sede em Brasília.

Dentre várias metas a serem al
cançadas por aquela entidade, desta
cam-se; criar cursos universitários para

formação Ôe óptico Optometrista; ^s-'
sibilidade de evoluçáõ^mo-fRês^dos
e doutorados; através dos ópticos an

gariar assinaturas para apresentarprojeto de lei popular para regulamentara
implantar a optomeb-ia no pais; esclare
cer a comunidade e autoridades sobre
a competência profissional dos técni

^P^ado i-ederai Lima Netto envolvem, inclusive, a presença no cos em óptica e da validade da op
pais de profissionais estrangeiros exer

(PhL-Rj), convocou uma imediata as-

tometria no Brasil; buscar, por todos os
meios ao seu alcance, condições para
se criar cursos de Suprimento de. no
De acordo com informações chegadas mínimo, 670 horas nas disciplinas de
à SBO, "brigadas optométricas" Optometria e Contatologia. dentro do
gest^s enviadas a Brasília. Tal projeto estariam fazendo exames em popu
Curso de Técnico em Óptica,a titulo de
de lei tem conrx)objetivo regular o exer- lações
em Formoso (MG). Casa especialização.
sembléia em sua sede. realizada em 06

de junho último, para análise desta
mensagem e tomada de medidas para
corrigir seu texto, sendo suas su-

cendo de forma ilegal, a prática de exa
mes refracionais em diversas regiões.
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PROCESSO N®; 23000.007951/96-49

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INTERESSADO/MANTENEDORA:

Associação Limeirense de Educação e Cultura/Faculdades Integradas Einstein
de Limeira - Limeira

SP

ASSUNTO:

Reexame do Parecer CES 01/98 referente ao pedido de criação do curso de Optometria
RELATOR(a)CONSELHEIRO(a);
Eunice R. Durham
PROCESSO N°: 23000.007951/96-49
PARECER N°:

CÂMARA OU COMISSÃO:

CES 200/98

CES

APROVADO EM:
18:02:98

I - RELATÓRIO E VOTO DA RELATORA

A análise efetuada pelo Dr. Oswaido Ramos e aprovada pela Comissão de
Especialistas considera que a profissão de Optometrista não é reconhecida no Brasil e que,
neste país, esta atividade profissional é exercida exclusivamente por médicos.
Aponta o parecerista que apesar dos argumentos práticos em favor da criação desta
nova profissão, "existem interesses menos científicos e menos nobres ligados à
comercialização de lentes pelas óticas que, através do Optometrista, passariam não só a
vender lentes como a prescrevê-las, sem o controle ou interferência do Oflalmoíogista".
Lembra ainda o parecerista que, embora a prescrição de lentes possa parecer processo
simples, a refratometria está associada ao exame ocuiar e apenas este pode detectar
anomalias ou doenças que podem ser responsáveis pela deficiência de visão.
Trata-se portanto de assunto complexo, que não pode ser decidido através de um
simples processo de autorização de curso, ainda mais porquanto tramita no Congresso
Nacional o Projeto de Lei n° 3103, de autoria do Deputado Lima Netto, que tem por objetivo
exatamente regular a profissão de optometrista. Nesta regulamentação, seria necessário que
o curso fosse caracterizado como de nível tecnológico, para diferenciar a atividade
optometrista estabelecendo seus limites, em relação á atividade do oculista seria
conveniente, inclusive, que a SESu realizasse um estudo sobre a questão e acompanhasse a
tramitação do projeto.

É necessário ainda notar que a instituição requerente mantêm apenas dois cursos,
um de Engenharia Elétrica e outro de Processamento de Dados, não possuindo portanto
nenhuma experiência previa na área da saúde, que pudesse dar sustentação á criação de
um curso ainda não regulamentado.

PROCESSO A/®; 23000.007951/96-49

Tendo em vista estas considerações, e em acordo com o Parecer da Comissão de
Especialistas, proponho que o curso não seja autorizado.
Brasílla-DF, 18 de fevereiro de 1998.

^a
Conselheira Eunice R. Durham - Relatora

II - DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o voto da Relatora.
Sala das Sessões, 18 dd^fevereiro de 1998.
Conselheiros Efrem

Jacq

- Presidente
ell

-\nce-Pr

ente

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE ENSINO SUPERIOR

COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES DE ESPECIALISTAS
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENSINO MÉDICO

Processo n.®

23000007951/96-49

Mantenedora:

Associação Limeirense de Educação e Cultura
Rua Senador Vergueiro, 122/130/136/150 - Centro
TEL;(0194) 515-088 e 518-382 - FAX:(0194) 518-382

Endereço:

CEP: 13480-000
Mantida:

Faculdades Integradas Einstein de Limeira

Município:

Limeira - SP

Assunto:

Criação do Curso de Optometria

N.® de vagas:

80 (oitenta)

Parecer

Aprova o parecer anexo do relator do processo, Dr. Osvaldo Luis

Ramos e considera, ainda ,não haver condições,, legais para que o MEC aprove o curso
em tela enquanto não houver definição do Congresso Nacional a respeito do Projeto de

Lei n ® 3.103 de autoria do Deputado Fej^eral Lima Netto, que tem como objetivo regular
a profissão de Técnico em Óptica, que se encontra no contexto da legalização do Curso
Superior em Optometria (Optometristas).

Brasília, 23 de julho de 1997

Dr. Willian Saad Hosne

Presidente CEEM/COESP/SESu/MEC

Relatório sobre o Curso Superior de Graduação modalidade Ontometría a ser
criado pelas Faculdades integradas Einsteín de Limeira. Solicítante Associação
Límeirense de Educacão e Cultura. Limeira, SP.

A optometria no Brasil é ensinada a médicos na fase de especialização em
Oftalmoíogla através dos Cursos Credenciados pelo Conselho Brasileiro de

Oftaimologia ou pela Residência Médica em Oftalmologia, conferindo a estes
profissionais o título de Especialista em Oftalmologia.

A criação de um Curso Superior em Optometria implicaria necessariamente na
graduação de profissionais que autonòmamente exerceriam atividades

optometricas, as quais poderiam ser rotuladas como exercício ilegal da
medicina. Portanto antes da liberação do Curso é necessário que se defina se o
exercício da Optometria deve ser mantido como exclusivo de Profissionais

Médicos ou pode passar também a ser atividade de outro profissional. A
Comissão de Especialista no Ensino Médico não tem como solucionar esta

pendência, já que esta decisão a rigor depende de dispositivo legal que seus
elementos desconhecem.

No mundo há diversos modelos de interrelação entre oftalmologistal e
optometristas com graus variáveis de autonomia visando a correção de defeitos
de refração (refrectometria), desde total até nenhuma.

A justificativa prática para a existência de Optometrista é fundamentalmente

calcada na alta demanda, na aparente simplicidade do procedimento
(prescrição de graus) e no custo baixo para a formação deste profissionais
Muitos aspectos devem -.er considerado nestas situações visto que a
refratometria é um ato interrelacionado com o exame de um orgão com múltiplas
possibilidades de doenças, e consequentemente variadas disfunções. Aa
alterações de qualquer destas funções do olho pode levar a diminuição ou
mesmo a perda da visão o que acarretará prejuízos obvios não só para o
indivíduo assim como para sociedade.

Há uma tendência na população a achar que o optometrista tornaria mais barato

e igualmente eficiênte á assistência refratometrica à população; a proibição da
existência deste profissional autônomo seria portanto, decorrente apenas do
corporativismo médico. A favor desta autonomia do optometrista são citados

como perfeitamente aceitos profissionais como os fonoaudiólogos, psicólogos,
fisioterapêutas, a despeito da existência de otorrinos, psiquiatras e fisiatras.
Argumenta-se por outro lado, que estes profissionais não médicos acima

citados, a rigor praticam atividades especificas, que não são exercidas por i

médicos enquanto que aquelas que se pretende que os optometristas venham a|
exercer autonomamente são praticados no Brasil, histórica e rotineiramente, por j
médicos oftalmologistas. O assunto é complexo e de solução não fácil.
Embora esta comissão esteja analisando apenas a validade do curso em

relação a saúde ocular da pojulação, existem interesses menos científicos e
menos nobres ligados a comercialização de lentes pelas óticas que através do

Optometrista passariam não só a vender lentes, assim com^a prescreve - Ias.
sem o controle ou interferência dos oftalmologistas.

No concernente à pretensão da Associação ümeirence de Educação e Cultura,
restaria decidir ainda se esta Instituição demonstra capacidade e proficiência
para prover um curso superior compreendendo 4.032 horas de aula em período
noturno ocupando 36 semanas por ano com duração de 5 anos.

Parece-nos que o curso é excessivamente longo para formar um técnico e de
duvidosa consistência para formar um optometrista com total autonomia de
ação.

A experiência real como ministradora de curso superior desta instituição se
resume até o momento, a dois cursos aparentemente de criação recente, um de
Engenharia Elétrica e outro de Processamento de Dados e ainda, em fase de

criaçaõ, um curso de Direito. O Corpo docente na área específica da optometria
conta com 2 Biomédicos - Mestres, 1 Biomédico - Doutor , 1 Neurologista
Doutor, 2 Optometristas e sendo 1 mestre. Havia ainda um médico especialista
em oftalmología que segundo comunicado da Organização Einstein de Ensino

datado a 05/01/97, foi substituído por três professores não médicos ligados^a
area de Optometria. Não conseguimos informação a respeito da aparelhage'm

específica pamiensino de Optometria.

Estas são as considerações que pensamos possíveis ressaltando-se que são
incompletas as nossas informações sobre o tema em discussão.
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