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Curso: 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Tempo de vínculo 
ininterrupto do docente 
com o curso (em meses)

Alba Lígia de Almeida 
Silva 

Mestrado Integral Estatutário 96 Mês(es)

ALZIRA KARLA 
ARAUJO DA SILVA 

Doutorado Integral Estatutário 218 Mês(es)

ANA CLAUDIA CRUZ 
CORDULA 

Mestrado Integral Estatutário 19 Mês(es)

Bernardina Maria 
Juvenal Freire de 
Oliveira 

Doutorado Integral Estatutário 

Carlos Xavier de 
Azevedo NETTO 

Doutorado Integral Estatutário 192 Mês(es)

Clézio Gontijo Amorim Mestrado Integral Estatutário 

DANIELLE ALVES DE 
OLIVEIRA 

Mestrado Integral Estatutário 7 Mês(es)

Ediane Toscano Galdino 
de Carvalho 

Mestrado Integral Estatutário 103 Mês(es)

EDILENE TOSCANO 
GALDINO DOS 
SANTOS 

Mestrado Integral Estatutário 104 Mês(es)

EDILEUDA SOARES 
DINIZ 

Mestrado Integral Estatutário 56 Mês(es)

Edna Gomes PINHEIRO Doutorado Integral Estatutário 204 Mês(es)

EDVALDO 
CARVALHO ALVES 

Doutorado Integral Estatutário 117 Mês(es)

Eliane Bezerra Paiva Doutorado Integral Estatutário 171 Mês(es)

EMEIDE NOBREGA 
DUARTE 

Doutorado Integral Estatutário 262 Mês(es)

FERNANDA MIRELLE
DE ALMEIDA SILVA 

Mestrado Parcial Estatutário 

Genoveva Batista do 
Nascimento 

Mestrado Integral Estatutário 

GEYSA FLAVIA 
CAMARA DE LIMA 

Mestrado Parcial 

Gisele Rocha Côrtes Doutorado Integral Estatutário 95 Mês(es)

GRACY KELLI 
MARTINS 
GONCALVES 

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Guilherme Ataide Dias Doutorado Integral Estatutário 168 Mês(es)

HENRY PONCIO Doutorado Integral Estatutário 39 Mês(es)



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Tempo de vínculo 
ininterrupto do docente 
com o curso (em meses)

CRUZ DE OLIVEIRA 

Isa Maria Freire Doutorado Integral Estatutário 120 Mês(es)

IZABEL FRANCA DE 
LIMA 

Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

Joana Coeli Ribeiro 
Garcia 

Doutorado Integral Estatutário 367 Mês(es)

JOBSON LOUIS 
SANTOS DE 
ALMEIDA 

Mestrado Parcial CLT 7 Mês(es)

LILIAN VIANA 
TEIXEIRA 

Mestrado Integral Estatutário 

Luciana Ferreira Costa Doutorado Integral Estatutário 108 Mês(es)

LUCILENE KLENIA 
RODRIGUES 
BANDEIRA 

Doutorado Integral Estatutário 17 Mês(es)

Marckson Roberto 
Ferreira de Sousa 

Doutorado Integral Estatutário 104 Mês(es)

MARIA AMELIA 
TEIXEIRA DA SILVA 

Mestrado Integral Estatutário 39 Mês(es)

Maria Elizabeth Baltar 
Carneiro de Albuquerque

Doutorado Parcial Estatutário 348 Mês(es)

MARYNICE DE 
MEDEIROS MATOS 
AUTRAN 

Doutorado Integral Estatutário 240 Mês(es)

Patrícia Maria da Silva Mestrado Integral Estatutário 

Rosa Zuleide Lima de 
Brito 

Doutorado Integral Estatutário 304 Mês(es)

Sheila Mendes Accioly Doutorado Integral Estatutário 

ULISSES UMBELINO 
DOS ANJOS 

Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

Wagner Junqueira de 
Araújo 

Doutorado Integral Estatutário 104 Mês(es)

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: Análise preliminar

1.1. Informar nome da mantenedora. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
1.2. Informar o nome da IES. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 
1.3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais. 



Endereço:  Unidade  sede
Cidade  Universitária,  s/n  –  Campus  I
Bairro:  Castelo  Branco
João  Pessoa  -  PB
CEP  58051-900

Atos  legais:
IES:  credenciamento,  Lei  Estadual  n.  1.366,  de  04/12/1955,  publicada  em  04/12/1955
IES:  recredenciamento,  Lei  Federal  n.  3.835,  de  13/12/1960,  publicada  em  19/12/1960
IES:  credenciamento  EAD,  Portaria  n.  1369,  de  07/12/2010,  publicada  em  08/12/2010
IES:  recredenciamento  EAD,  Portaria  n.  537,  de  17/04/2017,  publicada  em  18/04/2017
Criação  do  curso:  06/01/1969
Curso:  criação,  Resolução  n.  01,  de  06/01/1969
Curso:  reconhecimento,  Decreto  n.  76.178,  do  CONSEPE,  de  01/09/1975
Curso: Renovação, Portaria n. 546, de 05/06/2017, publicada em 06/06/2017 

1.4. Descrever o perfil e a missão da IES. 
perfil:  
Conforme análise do PDI 2014-2018, PPP 2007, website da UFPB e outros: A UFPB foi criada em
1955 pela Lei estadual nº.  1.366, de 02/12/1955, como resultado da junção de algumas escolas
superiores.  A sua  federalização  foi  aprovada  e  promulgada  pela  Lei  nº.  3.835,  de  13/12/1960,
através da qual foi transformada em Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas
universitárias tanto na cidade de João Pessoa quanto em Campina Grande, assumindo assim uma
estrutura Multicampi. Em 1960 a UFPB incorpora a Escola de Agronomia do Nordeste e o Colégio
Agrícola  Vidal  de  Negreiros.  Nos  anos  1970,  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão
avançaram
significativamente. No início dos anos 1980, foram incorporados mais 3 câmpus (Faculdade de
Direito,  Escola  de  Engenharia  Florestal  e  Faculdade  de  Filosofia).  Em  2002  houve  um
desmembramento na estrutura multicampi da UFPB, através da Lei  nº. 10.419/2002 que criou a
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com sede e foro na cidade de Campina Grande.
Esta incorporou os campus de Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa. Atualmente a UFPB
possui 4 campus: I-João Pessoa (Biotecnologia; Ciências Exatas e da Natureza; Ciências Humanas;
Letras  e  Artes;  Ciências  Jurídicas;  Ciências  Médicas;  Ciências  da  Saúde;  Ciências  Sociais  e
Aplicadas;  Comunicação,  Turismo  e  Arte;  Educação;  Energias  Alternativas  e  Renováveis,
Informática,  Tecnologia;  Tecnologia e Desenvolvimento Regional);  II-Areia (Ciências Agrárias);
III-Bananeiras (Ciências Humanas; Sociais e Agrárias) e IV-Mamanguape e Rio Tinto (Ciências
Aplicadas e Educação). A UFPB desenvolve atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão
nas  seguintes  áreas  de  conhecimento:  Ciências  Exatas  e  da  Natureza,  Engenharias,  Ciências
Médicas e da Saúde, Ciências Agrárias,  Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Artes,
Educação e Tecnologias. Em 2013: 130 cursos presenciais, 57 cursos de mestrado, 34 cursos de
doutorado.  (PDI,  2014-2018,  p.  3-13)
Missão:  
“Geração e difusão do conhecimento que possa propiciar o desenvolvimento científico-tecnológico,
socioambiental, econômico e cultural por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, em
estreita  interação  com  os  poderes  públicos,  setor  produtivo  e  movimentos  sociais  de  modo  a
construir uma sociedade mais justa.” (PDI, 2014-2018, p. 14).
1.5. Verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais apresentados no PPC para 
subsidiar a justificativa apresentada pela IES para a existência do curso, se existe coerência com 
o contexto educacional, com as necessidades locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC 
do curso. 
O Curso de Biblioteconomia,  pertencente ao CCSA, da UFPB, Campus I,  foi  criado em 06 de
Janeiro de 1969, vinculado ao Instituto Central de Filosofia e Ciências Humanas (ICFCH), pela



resolução n° 01/69, de 06/01/1969, do CONSEPE. Durante o Reitorado do Dr. Guilardo Martins
Alves,  foi  reconhecido  pelo  Decreto  n°76.178,  do  CONSEPE,  de  01/09/1975,  no  Governo  do
Presidente Ernesto Geisel. Conforme PPP, 2007, p. 14, o ensino superior deve ser compreendido não
apenas como um benefício para aqueles que tiveram acesso a ele, mas, como um investimento a
favor da sociedade como um todo, principalmente para os setores mais desamparados, material e
intelectualmente; um benefício efetivado não somente pelos serviços prestados pelos profissionais
de nível superior, mas também “pelo conhecimento que geram e comunicam à sociedade, aí incluído
o  desenvolvimento  e  o  aperfeiçoamento  de  técnicas  produtivas  com  repercussão  econômica”
(BRASIL, 2005). O ensino superior, conforme olhar da UFPB, partiu da premissa que a população
do Estado da Paraíba  sobrevive,  em níveis  de desigualdade  material  e  intelectual  avassaladora,
privando-a do acesso aos bens culturais e materiais mais básicos presentes na sociedade moderna. A
universidade  não  pode  ser  pensada  sem  a  obrigação  de  possibilitar  o  acesso  às  populações
desfavorecidas de alternativas culturais e tecnológicas que contribuam para suprir essa situação de
exclusão social. Tem-se portanto um quadro dramático que requer iniciativas urgentes, tais como: o
atendimento  a  demandas  imediatas  que  dizem  respeito  à  qualificação  e  a  valorização  de
profissionais  que  sejam  competentes  para  viver  em uma  nova  era  na  qual  a  informação  flui
rapidamente e em quantidades nunca antes imaginadas, assumindo valores sociais e econômicos
fundamentais. Não encontramos no PPP 2007 a justificativa de implantação do curso baseada a
partir de dados socioeconômicos e ambientais apresentados. (PPP 2007, p.14-15). Durante visita in
loco, a Coordenação nos forneceu as seguintes informações relacionadas a justiricativa do curso; A
Biblioteconomia  no  Estado  da  Paraíba  teve  início  com a  criação  do  Curso  de  Graduação  em
Biblioteconomia da UFPB, A Biblioteconomia no Estado da Paraíba teve início com a criação do
Curso de Graduação em Biblioteconomia da UFPB, que foi elaborado de acordo com a Resolução
n° 01/69 de 6 de janeiro de 1969, pelo Conselho Superior  de Ensino, Pesquisa e Extensão,  da
Instituição. Inicialmente, o curso funcionava como departamento no Instituto Central de Filosofia e
Ciências Humanas, e contava com apenas quatro professoras, sob a chefia da Professora Jeruza Lyra
Lucena.  Só  em 1974 desmembrou-se  do referido  Instituto  e  vinculou-se  como coordenação  ao
Centro  de  Ciências  Sociais  Aplicadas(CCSA),  ligada  ao  Departamento  de  Administração  e
Contabilidade.  Para sua existência,  o  INL(Instituto Nacional  do Livro)  era responsável  por  dar
suporte  aos  professores  e  a  Universidade  forneceria  a  infraestrutura  para  o  seu  funcionamento.
Posteriormente, o Curso foi reconhecido pelo Decreto-Lei n° 76.178 de 1 de setembro de 1975.  
O Currículo Pleno tinha a duração mínima de 2.050 horas e o discente tinha (06) seis anos no
máximo para a conclusão do curso, e dois anos e meio no mínimo para efetivar o seu término. As
disciplinas do Currículo Mínimo somavam 1.215 horas, as complementares obrigatórias, 450 e as
optativas  385.  A carga  horária  expressiva eram direcionadas às  disciplinas  técnicas,  no período
anterior  à  Reformulação  Curricular  de  1984,  compatível  com  o  Currículo  Mínimo  de  1962.  
O CONTEXTO REGIONAL - No que tange ao Estado da Paraíba, trata-se de um dos Estados com
maior  carência  econômica  e  social  da  Região  Nordeste,  à  medida  que  a  grande  maioria  da
população se insere num estágio de extrema pobreza. como podemos perceber pelos altos índices de
indigentes no Estado, por exemplo. Além disso, é um Estado que apresenta grandes adversidades,
tais  como a  climática,  que  habitualmente  castiga,  de  forma  inclemente,  o  solo  paraibano,  com
pesadas e frequentes estiagens, determinando que setores como a agropecuária vivam com situação
de permanente decadência. Condições adversas como essa é que revelam a precariedade econômica
do Estado. São condições que se intensificam e resultam nas migrações constantes dos paraibanos
para os diversos Estados do país. Possuidora, de outro lado, de altos índices de concentração de
renda,  a  Paraíba  tem  uma  pequena  parcela  de  força  de  trabalho  em  lugares  com  condições
aceitáveis, o que torna as condições de vida abaixo do que se espera para ter-se dignidade humana.
O setor industrial, tem suas atividades consideradas inexpressivas se contrastadas com a atuação de
Estados circunvizinhos como o Rio Grande do Norte e o Ceará. 
1.6. Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades 
de oferta da IES; o número de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for 
o caso); o número de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na 



pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as áreas de pesquisa, se for o caso. 
Conforme análise do PDI 2014-2018, PPP 2007 e website da UFPB: A UFPB foi criada em 1955
pela Lei estadual nº. 1.366, de 02/12/1955, com a denominação de Universidade da Paraíba, como
resultado da junção de algumas escolas superiores. A sua federalização foi aprovada e promulgada
pela Lei nº. 3.835, de 13/12/1960 - como uma instituição autárquica, de regime especial, de ensino
pesquisa e  extensão, vinculada ao Ministério  de Educação,  com sede e foro na cidade de João
Pessoa e atuação em todo Estado da Paraíba - através da qual foi transformada em Universidade
Federal da Paraíba, incorporando as estruturas universitárias tanto na cidade de João Pessoa quanto
em Campina Grande, assumindo assim uma estrutura Multicampi. Em 1960 a UFPB incorpora a
Escola de Agronomia do Nordeste e o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros.  Nos anos 1970, as
atividades de ensino, pesquisa e extensão avançaram significativamente. No início dos anos 1980,
foram  incorporados  mais  3  campus  (Faculdade  de  Direito,  Escola  de  Engenharia  Florestal  e
Faculdade de Filosofia). Em 2002 houve um desmembramento na estrutura multicampi da UFPB,
através da Lei nº. 10.419/2002 que criou a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com
sede  e  foro  na  cidade  de  Campina  Grande.  Esta  incorporou  os  campus  de  Campina  Grande,
Cajazeiras,  Patos  e  Sousa.  Atualmente a  UFPB possui  4  campus:  I-João Pessoa (Biotecnologia;
Ciências  Exatas  e  da Natureza;  Ciências  Humanas;  Letras  e  Artes;  Ciências  Jurídicas;  Ciências
Médicas;  Ciências  da  Saúde;  Ciências  Sociais  e  Aplicadas;  Comunicação,  Turismo  e  Arte;
Educação;  Energias  Alternativas  e  Renováveis,  Informática,  Tecnologia;  Tecnologia  e
Desenvolvimento  Regional);  II-Areia  (Ciências  Agrárias);  III-Bananeiras  (Ciências  Humanas;
Sociais  e  Agrárias)  e  IV-Mamanguape  e  Rio  Tinto  (Ciências  Aplicadas  e  Educação).  A UFPB
desenvolve  atividades  acadêmicas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  nas  seguintes  áreas  de
conhecimento: Ciências Exatas e da Natureza, Engenharias, Ciências Médicas e da Saúde, Ciências
Agrárias,  Ciências  Sociais  Aplicadas,  Ciências  Humanas  e  Artes,  Educação  e  Tecnologias.  Em
2013:  130  cursos  presenciais,  57  cursos  de  mestrado,  34  cursos  de  doutorado  e  32.827
alunos/matrículas projetadas nos cursos presenciais de graduação (PDI, 2014-2018, p. 3-13 e PPP,
2007, p. 6-7) 
1.7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006). 
Biblioteconomia, bacharelado 
1.8. Indicar a modalidade de oferta. 
Presencial 
1.9. Informar o endereço de funcionamento do curso. 
Endereço: Unidade sede
Cidade Universitária, s/n – Campus I
Bairro: Castelo Branco
João Pessoa - PB
CEP 58051-900
1.10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC. 
Na  década  de  70  de  acordo  com  a  documentação  consultada,  as  atribuições  do  profissional
bibliotecário estavam voltadas para o planejamento, organização, direção e execução dos serviços
de  bibliotecas,  Centros  de  Documentação  e  Informação.  Suas  atividades,  portanto,  eram
direcionadas aos Serviços de Documentação, Arquivo e Bibliotecas. As disciplinas do Curso eram,
predominantemente, direcionadas aos aspectos técnicos da profissão. Acompanhando o avanço da
sociedade  e  conhecimento,  o  Curso  de  Graduação  em  Biblioteconomia  procurou,  em  vários
momentos de sua trajetória de formação, discutir seus rumos em consonância com os anseios de
cada época. A necessidade de reestruturação do Curso remonta aos anos 70, quando este adquiriu
um caráter mais dinâmico e orgânico estimulado por alguns debates realizados sobre a formação do
bibliotecário na década de 80. Após vinte anos de experiência, dá-se a Reforma do Currículo Pleno
a partir do estabelecimento do Currículo Mínimo de 1982, em nível nacional, pela Resolução 08/82
do Conselho Federal de Educação. A reformulação desse currículo, cuja implantação ocorreu em
1984, teve como objetivo a formação de um profissional mais comprometido com a realidade social,



para atender não apenas às necessidades informacionais colocadas pelos usuários, mas, sobretudo,
tornar-se  um  indivíduo  pró-ativo  e  gerador  de  novas  demandas  informacionais.  Com  a
implementação da nova LDB - Lei n° 9.494/96 e as Diretrizes Curriculares estabelecidas, conforme
o Edital n° 04/97 da Secretaria de Educação Superior - SESU, do Ministério de Educação e Cultura
- MEC, o currículo de 1982 começou a passar por uma profunda transformação. Tendo como base
essas medidas legais, as discussões/análises desencadeadas em todos os cursos de Biblioteconomia
no Brasil vêm contribuindo para uma reestruturação curricular que não se estabelece apenas com
um currículo  mínimo,  mas  propõe a  implementação  de  uma flexibilização  curricular  que,  sem
prejuízo  para  uma  formação  didática,  científica  e  tecnológica  sólida,  pode  avançar  também na
direção de uma formação humanística que dê condições ao egresso do Curso de Graduação em
Biblioteconomia  exercer  a  sua  profissão  em defesa  da  vida,  do  ambiente  e  do  bem-estar  dos
cidadãos.  O Curso  de  Biblioteconomia,  absorvendo anos  de  anseios  e  trabalho  da  comunidade
universitária, teve seu Currículo mínimo aprovado pela resolução nº 08, do CFE, de 29/10/1982 e
seu currículo pleno, regimentado pela Resolução Nº. 75, de 21/12/1983 (CONSEPE). O PPP do
Curso de Graduação em Biblioteconomia, assume o processo ensino-aprendizagem na perspectiva
de  objetivos  e  diretrizes  pedagógicas,  políticas,  técnicas,  científicas  e  sociais  que  articulam os
conteúdos  com  a  realidade  no  contexto  global,  regional  e  local.  Essa  concepção  para  a
Biblioteconomia,  tende  a  capacitar  sujeitos  que  desenvolvam suas  competências  e  habilidades,
próprias de sua formação, credenciando-os para o pleno exercício profissional. Nesse sentido, o
Curso de Graduação em Biblioteconomia delineia um perfil ético, político–social de um profissional
capaz de refletir sobre os fundamentos teórico-metodológicos da informação, saber utilizar as novas
tecnologias e compreender sua formação profissional como um campo de possibilidades adequadas
a um contexto cultural em que se processam grandes transformações. A implementação do Projeto
Político  Pedagógico  exige,  entre  outros  elementos  a  ampliação  dos  espaços  físicos  relativos  à
administração do Departamento, da Coordenação e da Biblioteca Setorial; a atualização constante
dos recursos tecnológicos; a avaliação permanente do mercado de trabalho, visto ser considerado
um indicador da eficiência do Curso; o trabalho integrado entre a graduação e a pós-graduação.
Nesse sentido, algumas atividades de ensino, pesquisa e extensão podem estar articuladas com o
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB. Essa articulação será manifestada
sob  diversas  formas,  a  saber:  participação  no  desenvolvimento  e  elaboração  de  projetos
culturais/atividades  complementares;  participação  em atividades  conjuntas  dentro  das  linhas  de
pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, que possibilitem a integração
e consolidação dos graduados, tais como: Seminários; Grupos de Estudo e de Leitura; Pesquisas
Integradas; Estágio de Docência da CAPES. O PPP do Curso de Graduação em Biblioteconomia,
além de redesenhar  sua  composição curricular  conforme o art.  6º  da Res.  34/2004 CONSEPE,
articula a integralização das atividades acadêmicas voltadas às linhas de pesquisas do programa de
pós-graduação do Departamento ao qual o Curso está vinculado, de forma que os eixos temáticos
possibilitam a prática interdisciplinar e a integração com a pós-graduação. O regime acadêmico do
Curso  de  Biblioteconomia  conta  com  aproveitamento  de  créditos  e  pré-requisitos  e  terá  sua
composição  curricular  resultante  de  conteúdos  fixados  em  02  blocos:  1)  Conteúdos  básicos
profissionais: Resultante das Diretrizes Curriculares Nacionais fixadas pelo MEC que correspondem
a pelo menos a 50% da carga horária do curso. Esses conteúdos estão desdobrados em conteúdos de
formação  básica  e  estágio  supervisionado  -  disciplinas  que  desenvolvem  análises  de  natureza
epistemológica, histórico-social e conceitual essenciais para o desenvolvimento de competências e
habilidades  requeridas  para  os  egressos  do  curso.  2)  Conteúdos  complementares  –  estão
desdobrados em conteúdos: (PPP 2007, p. 7-21). A última atualização do PPC, foi no ano de 2007. 
1.11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam).

O curso de Biblioteconomia da UFPB está cumprindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos  de  Biblioteconomia,  a  saber:
1) Resolução CNE/CES n. 19, de 13/03/2002, publicada no DOU, seção 1, p. 34, de 09/04/2002,
que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Biblioteconomia. (Obs: a carga horária



do curso,  convertendo de 50 minutos para 60 minutos,  fica 2380 horas,  abaixo das 2400 horas
estabelecidas  para  o  curso).
2)  Parecer  CNE/CES  n.  492/2001,  aprovado  em  0/04/2001,  Aprova  as  Diretrizes  Curriculares
Nacionais dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais - Antropologia, Ciência
Política e  Sociologia,  Comunicação Social,  Filosofia,  Geografia,  História,  Letras,  Museologia e
Serviço  Social.
3) Parecer CNE/CES n. 1363/2001, aprovado em 12/12/2001, que Retifica o Parecer CNE/CES n.º
92,  de  3  de  abril  de  2001,  que  aprova  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  dos  cursos  de
Arquivologia,  Biblioteconomia,  Ciências  Sociais  -  Antropologia,  Ciência  Política  e  Sociologia,
Comunicação  Social,  Filosofia,  Geografia,  História,  Letras,  Museologia  e  Serviço  Social.
4) Decreto N. 5.626, de 22/12/2005 que Regulamenta a Lei no 10.436, de 24/04/2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19/12/2000; (OBS.: A
oferta  de disciplina de LIBRAS não consta na estrutura curricular  e PPP 2007, a  disciplina de
LIBRAS é ofertada na UFPB no Departamento de Línguas Clássicas e Vernáculas, para todos os
curso da UFPB, e o aluno pode fazer  esta disciplina como complementar e é transformada em
optativa,  válida  para  o  Curso  de  Biblioteconomia).
5)  Resolução  CNE/CP,  n.  1  de  17/06/2004,  Institui  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a
Educação  das  Relações  Étnico-Raciais e  para  o  Ensino de  História  e  Cultura Afro-Brasileira  e
Africana.  (OBS.:  Os temas diversidade cultural  e  afro-brasileiro,  educação das  relações  étnico-
raciais, educação ambiental e direitos humanos não constam na estrutura curricular e no PPP 20017,
nem  nas  ementas  das  disciplinas  e  respectivas  disciplinas,  porém em reuniões  com discentes,
docentes, NDE, Colegiado, estes assuntos são abordados em disciplinas como: Fundamentos da
Ciência da Informação, Fontes de Informação e Informação e Memória e em projetos de extensão
(como é o caso do projeto "In" formação patrimonial como instrumento de promoção e vivência da
cidadania  e  Brincando  de  Biblioteca).
6) Lei N. 9.394, de 20/12/1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a
redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução . Resolução CNE/CP, n.
1 de 17/06/2004, Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
1.12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de 
licenciatura. 
NSA para o curso de Biblioteconomia, bacharelado 
1.13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, 
em caso de Despacho Saneador parcialmente satisfatório.

PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 1 - PERFIL DO CURSO 

1.1 - Justificativa da oferta do curso:
Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a pertinência e relevância da oferta do 
curso e a justificativa da oferta do curso em relação ao contexto local e regional em que a IES está 
localizada, incluindo dados estatísticos, socioeconômicos, ofertas similares por outras IES e as 
demandas que justificam a oferta do curso.
RESP) Em resposta ao despacho saneador, não encontramos no PPP 2007 a justificativa de 
implantação do curso baseada a partir de dados socioeconômicos e ambientais apresentados. (PPP 
2007, p.14-15). Durante visita in loco, a Coordenação nos forneceu as seguintes informações 
relacionadas a justificativa do curso. A Biblioteconomia no Estado da Paraíba teve início com a 
criação do Curso de Graduação em Biblioteconomia da UFPB, que foi elaborado de acordo com a 
Resolução n° 01/69 de 6 de janeiro de 1969, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, da Instituição. Inicialmente, o curso funcionava como departamento no Instituto Central 
de Filosofia e Ciências Humanas, e contava com apenas quatro professoras, sob a chefia da 
Professora Jeruza Lyra Lucena. Só em 1974 desmembrou-se do referido Instituto e vinculou-se 
como coordenação ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas(CCSA), ligada ao Departamento de 



Administração e Contabilidade. Para sua existência, o INL(Instituto Nacional do Livro) era 
responsável por dar suporte aos professores e a Universidade forneceria a infraestrutura para o seu 
funcionamento. Posteriormente, o Curso foi reconhecido pelo Decreto-Lei n° 76.178 de 1 de 
setembro de 1975. 
O Currículo Pleno tinha a duração mínima de 2.050 horas e o discente tinha (06) seis anos no 
máximo para a conclusão do curso, e dois anos e meio no mínimo para efetivar o seu término. As 
disciplinas do Currículo Mínimo somavam 1.215 horas, as complementares obrigatórias, 450 e as 
optativas 385. A carga horária expressiva eram direcionadas às disciplinas técnicas, no período 
anterior à Reformulação Curricular de 1984, compatível com o Currículo Mínimo de 1962. 
O CONTEXTO REGIONAL - No que tange ao Estado da Paraíba, trata-se de um dos Estados com 
maior carência econômica e social da Região Nordeste, à medida que a grande maioria da 
população se insere num estágio de extrema pobreza. como podemos perceber pelos altos índices de
indigentes no Estado, por exemplo. Além disso, é um Estado que apresenta grandes adversidades, 
tais como a climática, que habitualmente castiga, de forma inclemente, o solo paraibano, com 
pesadas e frequentes estiagens, determinando que setores como a agropecuária vivam com situação 
de permanente decadência. Condições adversas como essa é que revelam a precariedade econômica 
do Estado. São condições que se intensificam e resultam nas migrações constantes dos paraibanos 
para os diversos Estados do país. Possuidora, de outro lado, de altos índices de concentração de 
renda, a Paraíba tem uma pequena parcela de força de trabalho em lugares com condições 
aceitáveis, o que torna as condições de vida abaixo do que se espera para ter-se dignidade humana. 
O setor industrial, tem suas atividades consideradas inexpressivas se contrastadas com a atuação de 
Estados circunvizinhos como o Rio Grande do Norte e o Ceará. 
PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 8 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
8.1 - Atividades de Conclusão de Curso:
Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a regulamentação estabelecida para o TCC 
e sua conformidade com as DCN, quando for o caso.
RESP) Em resposta ao despacho saneador, conforme PPP 2007, p. 60 e regulamento pela Resolução
n. 02/2009. e fala dos docentes, NDE e Colegiado, o TCC é atividade de caráter didático-
pedagógico obrigatório, tem como objetivo introduzir o aluno na prática de investigação científica; 
desenvolver capacidade de trabalho e aplicação dos conhecimentos adquiridos no decorrer do 
Curso; incentivar a criatividade e o censo crítico do aluno. O componente Curricular Trabalho de 
Conclusão de Curso é oferecido no 10º período do Curso, com carga horária de 60h. Os alunos são 
orientados por um professor orientador, e deverá apresentar como produto final uma monografia, 
que é apresentada em banca examinadora. O TCC se aprovado é enviado uma cópia digital para a 
Biblioteca para inserção no repositório da UFPB (https://repositorio.ufpb.br). 

PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 9 - ESTÁGIO CURRICULAR
9.1 - Estágio Curricular
Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a regulamentação do estágio curricular, em 
conformidade com as DCN, quando for o caso.
RESP) Em resposta ao despacho saneador, o estágio curricular do curso de Biblioteconomia, 
conforme fala dos docentes, coordenação e PPP 2007, p. 32,58-59 e regimento do estágio curricular 
(Resolução 01/2009), o componente curricular de estágio é obrigatório, com carga horária de 300h, 
está norteado e articulado pelos princípios da relação teoria-prática e da integração ensino-pesquisa-
extensão, realizado pelo aluno de graduação na própria instituição ou em unidades concedentes, 
propiciando a complementação do ensino-aprendizagem no campo profissional. O estágio se 
desenvolve em 04 fases, totalizando 300 horas/aula: Laboratório de Práticas Integradas I é oferecida
no 6º período, com carga horária de 90h; Laboratório de Práticas Integradas II é oferecida no 7º 
período, com carga horária de 60h; Laboratório de Práticas Integradas III é oferecida no 8º período, 
com carga horária de 60h e Laboratório de Práticas Integradas IV é oferecida no 9º período, com 
carga horária de 90h. (PPP 2007, p. 50 e 58). Os alunos em cada fase do estágio ele passa pelos 
diversos setores da Biblioteca e no final de cada fase o aluno apresenta um relatório final ao 



orientador de estágio para validação das horas de estágio. A UFPB tem convênios com: 
Centro Nordestino de Ensino Superior (n. 134.11.0217), SESC-PB (n.627.11.0218), IFPB n. 
780.11.0218), Fundação Cultural de Joao Pessoa (n.399.11.0217), Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (n. 681.11.0218), Secretaria do Estado da Administração da Paraiba (n. 568.11.0217), IEL-
PB (n.428.11.0217), Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) (n. 687.11.0218), Agência de 
Regulação do Estado da Paraíba (n. 601.11.0218), Fundação Espaço Cultural da Paraíoba (n. 
246.11.0217) e outros.

A IES apresentou o endereço do curso de BIBLIOTECONOMIA (Bacharelado) (cadastro e-MEC 
código 13396), situado na Cidade Universitária, s/n, Campus I, Castelo Branco, João Pessoa/PB.
RESP) Em resposta ao despacho saneador, o Endereço: Unidade sede, Cidade Universitária, s/n – 
Campus I. Bairro: Castelo Branco, João Pessoa – PB, CEP 58051-900
O curso BIBLIOTECONOMIA (Bacharelado), com vistas à renovação de reconhecimento, teve o 
ato autorizativo anterior aprovado por meio da Portaria MEC/SERES nº 546, de 05/06/2017, 
publicada no DOU de 06/06/2017.
Recomenda-se na fase de avaliação verificar a matriz curricular contemplando a oferta da disciplina
de Libras, em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005.
RESP) em resposta ao despacho saneador, no Curso de Biblioteconomia da UFPB não consta a 
oferta da disciplina de LIBRAS na estrutura curricular e PPP, 2007. Porém em reunião com 
Colegiado, NDE e Coordenação do curso, a disciplina de LIBRAS é ofertada pela UFPB no 
Departamento de Linguas Clássicas e Vernáculas, para todos os curso da UFPB, e o aluno pode 
fazer esta disciplina como complementar e é transformada em optativa, válida para o Curso de 
Biblioteconomia. 

A IES UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA foi recredenciada por meio da Portaria nº 60 de
18/01/2017, publicada no DOU de 19/01/2017.
Tendo em vista a Nota Técnica nº 13/2017/CGARCES/DIREG/SERES/SERES, III.6, Cursos já 
reconhecidos que tenham ficado Sem Conceito (S/C) e Cursos pertencentes ao ciclo VERMELHO 
não participantes do ENADE no ano de referência 2015 e que não possuam processo de renovação 
de reconhecimento em trâmite no sistema e-MEC. 
1.14. Informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência (TSD), 
Medidas Cautelares e Termo de Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se 
houver. 
Não tem até o momento. 
1.15. Informar o turno de funcionamento do curso. 
Turno: Noturno.

OBS.: No PPP 2007 consta a proposta de criação do curso no turno da tarde, porém não foi 
implantado. (PPP, p. 2 Tarde e Noite - projeto de criação).
Só existe o turno noturno.
1.16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula. 
Carga horária total do curso é de: 2.760h, sendo que foi cadastrado no sistema e-mec que: 1 hora 
aula é igual a 60 minutos e também consta no PPP 2007, p. 2). 
Durante visita in loco, verificou-se que as aulas se iniciam 19h e se encerram 22h20. Então a hora 
aula é de 50 minutos, e também conforme Resolução CONSEPE N. 16/2015). 
Fazendo a conversão de 50 minutos para 60 minutos a carga horária total do curso, é de 2.380h, 
abaixo das 2.400 exigida pela legislação (Parecer CNE/CES n. 492/2001, aprovado em 04/2001 e 
Resolução CNE/CES n. 19, de 13/03/2002, publicada no DOU, seção 1, p. 34, de 09/04/2002).

OBS.: considerando o estágio (300h), atividades complementares (120h) e TCC (60h) como horas 
de 60 minutos.



2.760 - 480 (estágio + ativ. complementares + TCC) = 2.280
((2.280 * 50)/60) = 114.000/60 = 1.900
1.900 + 480 = 2.380 carga horária total do curso 
1.17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização. 
Turno da noite: tempo mínimo: 5 anos (ou 10 semestres) letivos e o tempo máximo de 7,5 anos (ou 
15 semestres) (PPP 2007, p. 41)

Embora no PPP, 2007 existe a proposta de ter o turno da tarde com um período de integralização de:
O tempo mínimo: 4 anos (ou 8 semestres) letivos e o tempo máximo de 6 anos (ou 12 semestres) 
letivos (PPP 2007, p. 38). 

Atualmente só tem o turno da noite. 
1.18. Identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação acadêmica; titulação; regime 
de trabalho; tempo de exercício na IES; atuação profissional na área). No caso de CST, 
consideração e descrição do tempo de experiência do(a) coordenador(a) na educação básica, se 
houver. 
A professora Rosa Zuleide Lima de Brito, atual coordenadora do curso, é doutora pelo Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação/ECI/UFMG em 2013. Atualmente é professora Adjunto I
da Universidade Federal da Paraíba. Leciona no Curso de Biblioteconomia desde 1993 e no Curso
de  Arquivologia  desde  2009.  Graduação  em  Biblioteconomia  pela  Universidade  Federal  de
Pernambuco (1979) e mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba
(1996),.  Especialista  em  Administração  de  bibliotecas  publicas  municipais  e  escolares
(UFPE/1989). Especialista em Organização de Arquivos UFPE/2005). Tem experiência na área de
Ciência  da  Informação,  com  ênfase  em  Ciência  da  Informação,  atuando  principalmente  nos
seguintes  temas:  Estudo  de  usuários,  biblioteca  publica  e  escolar,  Arquivologia-classificação
documental, representação temática da informação. Regime de trabalhio na UFPB é tempo integral,
e está na UFTB desde 1993. Fonte: Currículo Lattes. 
1.19. Calcular e inserir o IQCD, de acordo com o item 4.9 da Nota Técnica n° 16/2017, Revisão 
Nota Técnica Nº 2/2018/CGACGIES/DAES. 
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD): (5xD)+(3xM)+(2xE)+G/D+M+E+G
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD): (5x26)+(3x15)
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD): 175/41
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD): 4,26

IQCD= 4,26 
1.20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista. 
São 41 docentes, sendo 26 (64%) doutores e 15 (36%) mestres. 
1.21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver. 
De acordo com o PPP 2007, p. 36, o curso oferece no primeiro semestre o componente curricular
obrigatório Inglês Instrumental  ou francês Instrumental  ,  com carga horária  de 60h cada,  no 1º
período do curso. 
1.22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou 
optativa. 
Conforme PPP 2007 fo Curso de Biblioteconomia da UFPB, verifica-se que não consta a disciplina
de LIBRAS (nem na estrutura curricular  e  nem no PPP,  2007).  Na visita  "in  loco" porém, em
reunião com docentes, Colegiado e Coordenação, foi-nos informado que a disciplina de LIBRAS é
ofertada pela UFPB no Departamento de Línguas Clássicas e Vernáculas, para todos os cursos da
UFPB e,  o aluno pode fazer  esta disciplina como complementar e é  transformada em optativa,
válida para o Curso de Biblioteconomia. 
1.23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes 



profissionais. 
Convênios  UFPB/Curso  de  Graduação  de  Biblioteconomia:
Centro  Nordestino  de  Ensino  Superior  (n.  134.11.0217),  SESC-PB  (n.627.11.0218),  IFPB  n.
780.11.0218),  Fundação Cultural  de Joao  Pessoa (n.399.11.0217),  Prefeitura Municipal  de  João
Pessoa (n. 681.11.0218), Secretaria do Estado da Administração da Paraiba (n. 568.11.0217), IEL-
PB (n.428.11.0217), Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) (n. 687.11.0218), Agência de
Regulação  do  Estado  da  Paraíba  (n.  601.11.0218),  Fundação  Espaço  Cultural  da  Paraíoba  (n.
246.11.0217) e outros 
1.24. Informar sobre a existência de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde 
(SUS) com diferentes cursos e diferentes instituições para os cursos da área da saúde. 
NSA para o curso de Biblioteconomia 
1.25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos. 
De acordo com o PDI 2014-2018, p. 94-95 e PPP 2007, p. 95-96), a UFPB possui a seguinte diretriz
para  acompanhamento  de  egresso:
O acompanhamento do egresso dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UFPB ainda não é
feito de modo sistematizado. No curso de Biblioteconomia, quando acontece a semana acadêmica
de Biblioteconomia (em todo o níicio do semestre) o aluno egresso é convidado para dar palestras,
oficinas,  workshops,  mesa redonda entre  outros.  E,  também conforme fala da coordenação,  ela
participa da Associação dos Bibliotecários fazendo comemoração do dia dos bibliotecários. 
1.26. Informar os atos legais do curso (Autorização, Reconhecimento e Renovação de 
Reconhecimento do curso, quando existirem) e a data da publicação no DOU ou, em caso de 
Sistemas Estaduais, nos meios equivalentes. 
CRIAÇÃO: Resolução n° 01/69, de 06 de janeiro de 1969;
RECONHECIMENTO: Decreto n° 76.178, do CONSEPE de 01/09/1975

Endereço: Unidade sede
Cidade Universitária, s/n – Campus I
Bairro: Castelo Branco
João Pessoa - PB
CEP 58051-900 
1.27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o 
conceito obtido) ou por dispensa. 
Curso: criação por meio da Resolução n. 01, de 06/01/1969. 
1.28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o 
caso. 
CI = 4 (2013); 3 (2009)
CI-EaD = 4 (2016)
IGC = 4 (2017); 4 (2016); 4 (2015); 4 (2014); 4 (2013); 4 (2012); 4 (2011); 4 (2010); 4 (2009); 4 
(2008); 4 (2007)
IGC contínuo = 3.4861 (2017)
1.29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas 
anualmente. 
Vagas autorizadas: 90 vagas anuais
vagas ociosas:
2016: 26
2017: 31
2018: 31 
1.30. Indicar o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC contínuo e faixa) e Conceito de 
Curso (CC contínuo e faixa) resultante da avaliação in loco, quando houver. 
CPC:  3  (2009).



CC:  4  (2016).
IDD: - não tem.
1.31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver. 
ENADE: 2 (2009). 
1.32. Verificar o proposto no Protocolo de Compromisso estabelecido com a Secretaria de 
Supervisão e Regulação da Educação Superior (SERES), em caso de CPC insatisfatório, para o 
ato de Renovação de Reconhecimento de Curso. 
Não existe até o momento. 
1.33. Calcular e inserir o tempo médio de permanência do corpo docente no curso. (Somar o 
tempo de exercício no curso de todos os docentes e dividir pelo número total de docentes no 
curso, incluindo o tempo do(a) coordenador(a) do curso). 
26,3 anos.
1.34. Informar o quantitativo anual do corpo discente, desde o último ato autorizativo anterior à 
avaliação in loco, se for o caso: ingressantes; matriculados; concluintes; estrangeiros; 
matriculados em estágio supervisionado; matriculados em Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC; participantes de projetos de pesquisa (por ano); participantes de projetos de extensão (por 
ano); participantes de Programas Internos e/ou Externos de Financiamento (por ano). 
Ingressantes: 2016: 93; 2017: 103; 2018: 109; 2019: 45 
Matriculados: 2016: 51; 2017: 51; 2018: 78; 2019: 37
Concluintes : 2016: 70; 2017: 51; 2018: 40
Estrangeiro: 2016: 00 2017: 00, 2018: 00, 2019: 00

Matriculados em estágio supervisionado: 2016: 37; 2017: 32; 2018: 27; 2019: 27
Matriculados em TCC: 2016: 124; 2017: 95; 2018: 91; 2019: 43

Participantes em projetos de pesquisa: 2016: 10; 2017: 10; 2018: 10; 2019: 12
Participantes em projetos de extensão: 2016: 10; 2017: 20; 2018: 18; 2019: 14
Participantes de programas internos e/ou externos de financiamento: 00 
1.35. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for 
o caso. 
NSA para o curso de Biblioteconomia, pois o mesmo é 100% presencial

Dimensão 2: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA                                            4,00

2.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4 
Justificativa para conceito 4:A UFPB fomenta a capacitação científico-tecnológica com vistas a 
colaborar diretamente com o desenvolvimento estadual e nacional por meio de ações que buscam: 
melhoria da qualidade de vida da população paraibana; Desenvolvimento Integrado dos Municípios;
Desenvolvimento dos Sistemas Produtivos Locais e Desenvolvimento Artístico-Cultural. 1-Política 
de ensino: A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) tem como meta principal discutir e colocar em 
prática uma política acadêmica que qualifique o ensino de graduação nas modalidades presencial e a
distância. Sua execução possibilita o alcance das metas gerais previstas para o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFPB. Metas: a) Melhoria do desempenho acadêmico por meio 
de ações: 1) Difundir uma cultura que estabeleça critérios de acolhida, melhoria no atendimento aos
estudantes; 2) fortalecer o fórum dos coordenadores e o fórum de assessores de graduação com a 
finalidade de discussão e estabelecimento de políticas acadêmicas que estimulem o acolhimento, a 
permanência e a conclusão dos cursos pelos discentes; 3) acompanhamento semestral para diminuir 
a evasão e a retenção para os cursos que estão abaixo da média geral da taxa de sucesso da UFPB, 
estimulando os professores a aderirem à programas de melhoria do ensino, tais como: PROTUT, 



PROLICEN, MONITORIA, PROMEB, PRODOCÊNCIA/UFPB/CAPES, PIBID/UFPB/CAPES e 
PET; 4) Estimular reuniões das pró-Reitorias-Acadêmicas; 5) Implantar o “instrumento de avaliação
do docente pelo discente”; 6) Definir e realizar uma Política de Capacitação para professores, 
baseada e atualizada a partir dos resultados semestrais da Avaliação do Desempenho do Docente 
pelo Discente; 7) Ampliar os convênios, aumentando as possibilidades de estágio para os estudante; 
8) . Aumentar o número de bolsas do Programa de Bolsa-Estágio da UFPB; 9) Implantar a Escola 
de Iniciação à Docência; 10) Criar e implantar o Programa Institucional de Tutoria; 11) Realizar 
parceria com o Setor Produtivo para ampliar o campo de estágio para alunos dos Cursos de 
Graduação em todas as áreas; 12) Apoiar os programas e projetos internacionais de intercâmbio 
para ampliação das oportunidades educacionais para a formação dos estudantes dos cursos de 
graduação entre outros. b) Aperfeiçoamento dos instrumentos operacionais: 1) Revisar a 
normatização das atividades acadêmicas, no âmbito da graduação; 2) Elaborar o Regulamento Geral
da Graduação, a partir da revisão da legislação existente; 3) Implantar, em parceria com a PROGEP,
uma capacitação permanente sobre a legislação da UFPB para os docentes; 4) Consolidar os cursos 
de graduação e estimular a avaliação e a atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos; 5) 
Implantar todos os módulos do SIGAA relativos à graduação, de modo a facilitar o controle 
acadêmico e o controle administrativo; 6) Fortalecer e informatizar os processos de avaliação e de 
acompanhamento dos Programas Acadêmicos da PRG, que têm por função dar suporte à formação 
dos estudantes de graduação: PROLICEN, Monitoria, Estágio, PROMEB2 , PIBID UFPB/CAPES, 
PROTUT, PRODOCÊNCIA/UFPB/CAPES, Mobilidade Acadêmica e PET. 2-Políticas de Pesquisa:
A UFPB vem implementando um expressivo processo de modernização e expansão que tem como 
um dos eixos norteadores a alta qualificação da pesquisa científica e tecnológica calcada no ensino 
de pós-graduação e em grupos de pesquisa. Ações de apoio à Pesquisa e Pós-graduação: 1) 
Programa de Apoio aos Projetos de Iniciação Científica (PRÓ-PIBIC); 2) Programa de Qualificação
Institucional (PQI); 3) Pró-Publicação (Artigos) - Apoio à Produção Científica em Periódicos 
Qualis nos Estratos A1, A2 e B1; 4) Pró-Publicação (Livros) - Apoio à publicação de livros; 5) 
Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UFPB; 6) Programa de apoio à pós-graduação 
stricto sensu (PROAP-PRPG/UFPB); 7) Cooperação Internacional e outros. Pesquisas no curso de 
Biblioteconomia (Análise do perfil dos orientadores e de seus orientandos do programa institucional
de bolsas de iniciação científica (PBIC) (PVE 1244-2018), A produção científica no contexto das 
arboviroses: um estudo... (PIE 532-2018), Gestão de mídias virtuais nos laboratórios de tecnologias 
intelectuais (PIJ 232-2018), Indexação de folhetos de cordel: construindo temas (PVE 154-2018) 
entre outros. 3-Políticas de Extensão: A política de extensão, para o cumprimento das disposições 
legais e para a promoção do desenvolvimento institucional, baseia-se nos princípios definidos pelo 
Fórum Nacional de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) que elabora as 
diretrizes da Extensão universitária, pautadas em princípios gerais que devem estar presentes em 
todas as ações de extensão expressas em quatro eixos: Impacto e transformação; Interação 
dialógica; Interdisciplinaridade; Indissociabilidade Ensino – Pesquisa – Extensão. 1) 
Desenvolvimento da Extensão e Captação de Recursos Externos ; 2) O Programa de Extensão – 
Fluxo Contínuo – FLUEX. São exemplos de programas de extensão no curso de Biblioteconomia 
("In" formação patrimonial como instrumento de promoção e vivência da cidadania, proc. PJ 286-
2018), Desafios de organização de documentos da cultura popular (PJ 811-2019), Ações 
emergenciais em acervos documentais públicos e privados em municípios da Paraiba (PJ 766-
2019), Descomplique ensino médio: dicas, estratégias e padrões para trabalhos escolares (PJ 792-
2019), Descomplique o TCC (PJ 227-2017) entre outros. (PDI 2014-2018, p. 31-46) Não foi 
observada a utilização de práticas inovadoras nas políticas de ensino, pesquisa e extensão da UFPB.
2.2. Objetivos do curso. 4 
Justificativa para conceito 4:O curso de Biblioteconomia, bacharelado, destina-se a formar 
profissionais da informação para atuar de forma crítica e eficiente, em atividades que conduzam: a 
conscientização do valor da informação para a transformação da sociedade; a gestão de serviços e 
recursos de informação, através das ações de planejamento, organização e administração e ao 
manuseio de diferentes tecnologias de informação. Destina-se ainda a: a) desenvolver a formação 



profissional do aluno, habilitando-o ao exercício da profissão com competência humana e 
tecnológica, tendo em vista uma atuação transformadora do seu fazer pragmático; b) Propiciar a 
formação de profissionais com visão científica que compreendam a provisoriedade da verdade 
científica, portanto profissionais críticos, reflexivos, autônomos, éticos, e que enfrentem os desafios
de ampliação e consolidação da área com competência; c) Possibilitar o reconhecimento da 
dimensão social da profissão, através de uma formação que habilite o aluno a modificar o meio 
onde atua, de modo a reduzir as desigualdades e compreender a diversidade sócio-cultural; d) 
capacitar os alunos a planejar, executar, coordenar, acompanhar e avaliar atividades no contextos 
das unidades de informação e de pesquisa. a utilização de práticas inovadoras no campo do 
conhecimento relacionado ao curso de Biblioteconomia. (PPP, 2007, p. 24). Porém não foi 
observada a existência de evidências em relação às práticas emergentes no campo do conhecimento 
relacionado ao curso de Biblioteconomia. 
2.3. Perfil profissional do egresso. 4 
Justificativa para conceito 4:Conforme análise documental (PPP 2007, p. 24-26) e, reuniões com 
Coordenadora do curso e NDE, o perfil do Bacharel em Biblioteconomia deverá contemplar 
consistente formação teórica, diversidade de conhecimento e de práticas, que se articulam ao longo 
do Curso, a fim de compreender que o Curso de Biblioteconomia trata-se do campo teórico-
investigativo das unidades de informação e. do trabalho informacional que se realiza na práxis 
social e de produzir e difundir o conhecimento científico e tecnológico da sua área de atuação. As 
competências e habilidades inerentes ao profissional bibliotecário, decorrentes do PPP, devem 
qualificá-lo para o exercício profissional em suas habilitações, de forma a atuar com ética e 
compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime e igualitária. São 
competências deste bibliotecário: 1) Técnico-científicas (a) aptidão para criar, desenvolver e utilizar
técnicas de coleta, tratamento, recuperação e disseminação da informação; b) capacidade para 
formar e desenvolver acervos (impressos/eletrônicos/digitais); c) domínio de técnicas de 
preservação e conservação do patrimônio documental de pessoas e instituições; d) versatilidade para
desenvolver atividades autônomas (orientar, assessorar, prestar consultoria, realizar perícias e 
assinar laudos técnicos e pareceres); e) domínio das atividades de cooperação, compartilhamento e 
consórcio como fatores relevantes para o acesso à informação e ao conhecimento; f) domínio no 
desenvolvimento e utilização de tecnologias, a fim de responder as demandas sociais de informação
produzidas pelas transformações tecnológicas que caracterizam o mundo contemporâneo; domínio 
no uso das fontes de informação (de qualquer natureza) para suprir as necessidades e demandas de 
informação dos usuários; g) capacidade para realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, 
transferência e uso da informação). 2) Comunicacionais e Expressivas (segurança e desenvoltura 
para desenvolver a comunicação oral e não verbal, escrita (textual e imagética) dentro de padrões 
científicos e tecnológicos). 3) Gerenciais (a)qualidade para gerenciar unidades de informação, 
utilizando racionalmente os recursos disponíveis; b) desenvoltura para promover o desenvolvimento
de habilidades informacionais dos usuários dos sistemas de informação; c) criticidade sobre ética e 
prática profissional; d) aptidão para gerenciar unidades, recursos, serviços e sistemas de 
documentação e informação; e) atuação integrada, estabelecendo relações interpessoais com o 
público interno e externo das organizações sociais e empresariais; conhecer e utilizar os recursos de 
marketing para a promoção dos produtos e serviços de informação; f) capacidade para trabalhar em 
equipes multidisciplinares; g) adaptabilidade às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas; h) 
visão holística para atuar em organizações sociais e empresariais; i) inteligibilidade para planejar 
administrativa e financeiramente as atividades inerentes a sua prática profissional; j) desenvoltura 
para interpretar as necessidades as demandas informacionais de indivíduos, grupos e comunidades 
nas respectivas áreas de atuação). 4) Sociais e Políticas (a)compreensão das raízes, formas e 
manifestações da sociedade; b) capacidade de formular e executar políticas institucionais de 
informação governamentais (locais/nacionais), elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos; c) facilidade para identificar e criar novas demandas sociais de informação e 
conhecimento; d) interesse pelas políticas, social, econômica e cultural da informação; e) integração
a diferentes grupos profissionais; f) capacidade para desenvolver atitudes pró-ativas; g) 



entendimento de ações pedagógicas e de pesquisa). Não se observou, entretanto, evidências em 
relação à ampliação das competências em função de novas demandas apresentadas no mundo do 
trabalho do bibliotecário. 
2.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para 
Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 

3 

Justificativa para conceito 3:O Curso de Graduação em Biblioteconomia se organiza em torno de 
conteúdos básicos profissionais e conteúdos complementares conforme Resolução CONSEPE n. 
34/2004, a fim de formar uma estrutura que permite ao aluno uma formação que lhe dê condições 
de fazer opções no mundo do trabalho. A estrutura curricular considera a flexibilidade, a 
interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica. O PPP além de redesenhar a composição 
curricular conforme o art. 6º da Res. 34/2004 CONSEPE, articula a integralização das atividades 
acadêmicas voltadas às linhas de pesquisas do programa de pós-graduação do Departamento ao qual
o Curso está vinculado, de forma que os eixos temáticos possibilitem a prática interdisciplinar e a 
integração com a pós-graduação. O regime acadêmico do Curso de Biblioteconomia conta com 
aproveitamento de créditos e pré-requisitos e tem sua composição curricular resultante de conteúdos
fixados em 2 blocos: 1) Conteúdos básicos profissionais: Resultante das DCNs fixadas pelo MEC, 
que corresponde pelo menos a 50% da carga horária do curso. Esses conteúdos estão desdobrados 
em conteúdos de formação básica e estágio supervisionado - disciplinas que desenvolvem análises 
de natureza epistemológica, histórico-social e conceitual essenciais para o desenvolvimento de 
competências e habilidades requeridas para os egressos do curso. 2) Conteúdos complementares: 
estão desdobrados em conteúdos: a) obrigatórios – conteúdos específicos de cada curso, incluindo 
metodologia científica e pesquisa aplicada; b) optativos – constituídos por área de aprofundamento 
e componentes instrumentais regulamentados pelos colegiados de curso; c) flexíveis – constituídos 
de componentes curriculares livres: como seminários, congressos, colóquios, oficinas, tópicos 
especiais e flexíveis, ou em forma de projeto de ensino, pesquisa e de extensão, correspondentes a 
no máximo 20% da carga horária do curso. Os conteúdos fixados nos blocos citados acima integram
a composição curricular do PPP estão distribuídos em 6 áreas curriculares, ou áreas do 
conhecimento, a saber: Área 1: Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação (disciplinas: Ética 
da Informação; Fundamentos Científicos da Comunicação; Fundamentos da Biblioteconomia; 
Fundamentos da Ciência da Informação; História da Leitura e dos Registros do Conhecimento; 
Informação, Memória e Sociedade; Leitura e Produção de Textos; Lógica Formal e Produção dos 
Registros do Conhecimento); Área 2: Organização e Tratamento da Informação (disciplinas: 
Representação e Análise da Informação; Representação Descritiva da Informação I e II; 
Representação Temática da Informação I e II); Área 3: Recursos e Serviços de Informação 
(disciplinas: Disseminação e Transferência da Informação; Fontes Especializadas de Informação; 
Fontes Gerais de Informação); Área 4: Gestão de Unidades de Informação (disciplinas: Gestão da 
Informação e do Conhecimento; Gestão de Coleções; Marketing em Unidades de Informação; 
Organização, Sistemas e Métodos em Unidades de Informação; Planejamento em Unidades de 
Informação; Preservação e Conservação de Unidades de Informação; Teoria Geral da 
Administração); Área 5: Tecnologia da Informação (disciplinas: Automação em Unidades de 
Informação; Geração de Bancos e Bases de Dados; Tecnologia da Informação I e II) e Área 6: 
Pesquisa (disciplinas: Estatística III; Estudo de Usuário da Informação; Metodologia do Trabalho 
Científico; Pesquisa Aplicada à Ciência da Informação e TCC). Não consta a oferta da disciplina de 
LIBRAS na estrutura curricular, e nem no PPP, 2007. Porém em reunião com NDE, Colegiado, 
Coordenadora e Discentes, a disciplina de LIBRAS é ofertada pela UFPB no Departamento de 
Línguas Clássicas e Vernáculas, para todos os cursos da UFPB, e o aluno pode fazer esta disciplina 
como complementar e é transformada em optativa, válida para o Curso de Biblioteconomia. 
Também não se observou com clareza, evidências sobre a articulação entre os componentes 
curriculares na formação do aluno e nem elementos inovadores. 
2.5. Conteúdos curriculares. 3 
Justificativa para conceito 3:Conforme reuniões realizadas "in loco" com a Coordenação do 
Curso, o Colegiado, NDE, Docentes e em conformidade com o PPP 2007, p. 32-41, os conteúdos 



curriculares favorecem a aquisição dos conhecimentos e competências que vão colaborar para a 
formação do futuro profissional Bibliotecário. A carga horária está bem distribuída de forma a 
contemplar os conteúdos básicos profissionais e, complementares (obrigatórios e optativos). Na 
indicação de bibliografia decorrente da produção científica da área de conhecimento e na escolha de
metodologia com assimilação e reconhecimento por parte dos egressos. O conteúdo relativo a: 1) A 
disciplina em Língua Estrangeira, é oferecido o componente curricular obrigatório: “Inglês 
Instrumental” ou "Francês Instrumental", 60h, oferecidas no 1o período; 2) "Libras" não consta no 
componente curricular e nem no PPP, 2007, (porém, foi informada à Comissão que o aluno pode 
cursar a disciplina Libras como complementar no Departamento de Línguas Clássicas e Vernáculas 
da UFPB, que é oferecida para todos os cursos. O aluno pode cursar a disciplina como 
complementar e transformar em optativa, válida para o curso de Biblioteconomia). Os temas 
diversidade cultural e afro-brasileiro, educação das relações étnico-raciais, educação ambiental e 
direitos humanos não constam no PPP 20017, nem nas ementas das disciplinas e respectivas 
disciplinas, porém em reuniões com Discentes, Docentes, NDE e, Colegiado, foi-nos informado que
estes assuntos são abordados em disciplinas como é o caso de: Fundamentos da Ciência da 
Informação, Fontes de Informação e Informação e Memória e em projetos de extensão (como é o 
caso do projeto "In" formação patrimonial como instrumento de promoção e vivência da cidadania e
Brincando de Biblioteca). Os conteúdos curriculares, promovem o desenvolvimento do perfil 
profissional do egresso, a adequação das cargas horárias, a adequação da bibliografia, a 
acessibilidade metodológica. Porém não se observou evidências sobre a diferenciação do curso 
dentro da área profissional e nem em relação à inovação. 
2.6. Metodologia. 4 
Justificativa para conceito 4:1) Em reuniões com os Docentes, a Coordenação do Curso, o 
Colegiado, o NDE e os Discentes e, por meio da análise documental, verifica-se que a metodologia 
utilizada no curso conforme o PPP, 2007, p.28,61, que a composição curricular está de 
conformidade com o art. 6º da Res. 34/2004 CONSEPE, ela articula a integralização das atividades 
acadêmicas voltadas às linhas de pesquisas do programa de pós-graduação do Departamento ao qual
o Curso está vinculado, de forma que os eixos temáticos possibilitem a prática interdisciplinar e a 
integração com a pós-graduação. O regime acadêmico do curso conta com aproveitamento de 
créditos e pré-requisitos e tem sua composição curricular resultante de conteúdos fixados em 2 
blocos: 1) Conteúdos básicos profissionais: Resultante das DCNs fixadas pelo MEC, que 
correspondem pelo menos a 50% da carga horária do curso. Esses conteúdos estão desdobrados em 
conteúdos de formação básica e estágio supervisionado - disciplinas que desenvolvem análises de 
natureza epistemológica, histórico-social e conceitual essenciais para o desenvolvimento de 
competências e habilidades requeridas para os egressos do curso; 2) Conteúdos complementares: 
estão desdobrados em conteúdos: a) obrigatórios – conteúdos específicos de cada curso, incluindo 
metodologia científica e pesquisa aplicada; b) optativos – constituídos por área de aprofundamento 
e componentes instrumentais regulamentados pelos colegiados de curso e c) flexíveis – constituídos
de componentes curriculares livres: como seminários, congressos, colóquios, oficinas, tópicos 
especiais e flexíveis, ou em forma de projeto de ensino, pesquisa e de extensão, correspondentes a 
no máximo 20% da carga horária do curso, que deverão ser regulamentados de acordo com as 
normas específicas dos colegiados de Curso. Os docentes utilizam para as aulas datashow, textos, 
estudos de caso, laboratórios de informática e específicos para as aulas práticas, seminários, visitas 
técnicas entre outros. A flexibilização na estrutura curricular é de fundamental importância, para 
que ocorram os ajustes e o dinamismo na área, as inovações que precisam ser efetivadas no Curso, o
tempo previsto, as prioridades da educação, as definições do que se quer ensinar e como ensinar. A 
flexibilização curricular é garantida através da oferta de disciplinas complementares optativas em 
uma das áreas do conhecimento, conteúdos flexíveis, pesquisas e extensão. A participação e a 
apresentação de trabalhos em eventos científicos são computadas para fins de integralização 
curricular, devendo ser necessariamente comprovadas e receberão pontuações diferenciadas, 
definidas regimentalmente pelo Colegiado do Curso. Em reunião com os Docentes, os mesmos 
asseguraram que utilizam: aulas expositivas, dialogadas, visitas técnicas, roda de conversa, 



portifólios, seminários, diário dialogado, estudo comparativo, desafio de leitura entre outras. Não 
foi observada evidências em relação a alguma metodologia inovadora e, que a mesma esteja 
embasada em recursos que proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da área. 
2.7. Estágio curricular supervisionado. Obrigatório para cursos cujas DCN preveem o estágio 
supervisionado. NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que não esteja 
previsto nas DCN). 

4 

Justificativa para conceito 4:Conforme a fala dos Docentes, da Coordenação do Curso e, por meio
do PPP 2007, p. 32,58-59 e também, por meio do regimento do estágio curricular (Resolução 
01/2009) do curso de Biblioteconomia, o componente curricular de estágio é obrigatório, com carga
horária de 300h. Ele está norteado e articulado pelos princípios da relação teoria-prática e da 
integração ensino-pesquisa-extensão, realizado pelo aluno de graduação na própria instituição ou 
em unidades concedentes, propiciando a complementação do ensino-aprendizagem no campo 
profissional. O estágio se desenvolve em 4 fases, totalizando 300 horas/aula: Laboratório de 
Práticas Integradas I é oferecida no 6º período, com carga horária de 90h; Laboratório de Práticas 
Integradas II é oferecida no 7º período, com carga horária de 60h; Laboratório de Práticas 
Integradas III é oferecida no 8º período, com carga horária de 60h e Laboratório de Práticas 
Integradas IV é oferecida no 9º período, com carga horária de 90h. (PPP 2007, p. 50 e 58). O aluno 
em cada fase do estágio passa pelos diversos setores da Biblioteca e no final de cada fase o aluno 
apresenta um relatório final ao orientador de estágio para validação das horas de estágio. Convênios
UFPB/Curso de Graduação de Biblioteconomia: Centro Nordestino de Ensino Superior (n. 
134.11.0217), SESC-PB (n.627.11.0218), IFPB (n. 780.11.0218), Fundação Cultural de João Pessoa
(n. 399.11.0217), Prefeitura Municipal de João Pessoa (n. 681.11.0218), Secretaria do Estado da 
Administração da Paraíba (n. 568.11.0217), IEL-PB (n. 428.11.0217), Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE) (n. 687.11.0218), Agência de Regulação do Estado da Paraíba (n. 
601.11.0218), Fundação Espaço Cultural da Paraíba (n. 246.11.0217) e outros. Não se observou a 
existência de evidências relacionadas à atualização das práticas do estágio geradas pela 
comunicação da IES com os ambientes de estágio. 
2.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação Básica.   
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
2.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para 
licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
2.10. Atividades complementares.   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem atividades 
complementares. NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no PPC 
(desde que não esteja previsto nas DCN). 

4 

Justificativa para conceito 4:A integração entre o ensino-pesquisa e extensão é constituída pelas 
atividades complementares, denominadas de Conteúdos Flexíveis, aprovado pela Resolução 
CCSA/CGB n. 01/2011. Que são: atividades acadêmicas de pesquisa e extensão, disciplinas de 
áreas afins, participação em eventos e apresentação de trabalhos e estágio não obrigatório. Tem uma
carga horária de 120 horas. Os alunos podem realizar as atividades durante todo o período do curso.
Eles entregam relatório ao coordenador que valida as horas para registro no sistema acadêmico da 
UFBP SIGAA. Não se verificou a existência de mecanismos inovadores na sua regulação, gestão e 
aproveitamento. PPP 2007, p. 61 
2.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem 
TCC. NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto nas 
DCN). 

5 

Justificativa para conceito 5:Conforme PPP 2007, p. 60 e regulamento pela Resolução n. 02/2009.
e fala dos docentes, NDE e Colegiado, o TCC é atividade de caráter didático-pedagógico 
obrigatório, tem como objetivo introduzir o aluno na prática de investigação científica; desenvolver 
capacidade de trabalho e aplicação dos conhecimentos adquiridos no decorrer do Curso; incentivar 



a criatividade e o censo crítico do aluno. O componente Curricular Trabalho de Conclusão de Curso
é oferecido no 10º período do Curso, com carga horária de 60h. Os alunos são orientados por um 
professor orientador, e deverá apresentar como forma final uma monografia, que é apresentada em 
banca examinadora. O TCC se aprovado é enviado uma cópia digital para a Biblioteca para inserção
no repositório da UFPB (https://repositorio.ufpb.br). 
2.12. Apoio ao discente. 4 
Justificativa para conceito 4:Em reunião com coordenação, colegiado, docentes, discentes e 
conforme o PDI, 2007, p. 37,92-94, como parte da política de atendimento aos discentes, a UFPB 
desenvolve as seguintes iniciativas de apoio pedagógico e financeiro, relativas ao ensino presencial.
1-Monitoria: Este programa é desenvolvido por meio da elaboração e execução dos Projetos de 
Monitoria, constituído de Planos de Ação (PAs) referentes a disciplinas dos cursos de graduação. 
Tanto os Projetos de Monitoria quanto os Planos de Ação que constituem os projetos precisam ser 
aprovados em processo de seleção da Pró-Reitoria de Graduação sob a supervisão da Coordenação 
de Estágio e Monitoria (CEM). A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) lança edital abrindo o sistema 
de submissão de projetos e relatórios, para que sejam enviadas as propostas de ensino que devem 
abranger dois períodos letivos. 2-Programa de educação Tutorial-PET: O Programa PET visa 
garantir aos alunos de graduação a oportunidade de desenvolver atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Composto por grupos tutoriais sob a orientação de um professor tutor, o PET objetiva, 
concomitante com a formação acadêmica, contribuir para a formação global do aluno, visando ao 
seu crescimento profissional e cidadão. 3-Iniciação Científica: Com a consolidação dos Programas 
Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC, PIBITI, PIBIC-Af e PIBIC-
EM), os Programas Voluntários de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVIC e PIVITI) e o 
Programa Jovens Talentos para Ciência (JT-IC), a UFPB visa inserir os estudantes de graduação do 
ensino superior nos métodos e nas técnicas de pesquisa científica. 4-Iniciação à Extensão: O 
Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX) se constitui em uma das estratégias da política de 
extensão da UFPB, que prioriza a formação acadêmica e cidadã do seu corpo discente através de 
ações identificadas com as necessidades e as demandas da sociedade paraibana, no sentido de 
promover o desenvolvimento a partir de um trabalho conjunto com as comunidades e grupos 
envolvidos. 5-Programas de intercâmbio estudantil: Programa de Mobilidade Internacional 
(PROMOBI) Criado em substituição ao Programa de Intercâmbio Internacional, PIANI, o 
PROMOBI trata do intercâmbio estudantil entre universidades públicas federais e foi instituído pela
Resolução nº 49/2012 do CONSEPE. Estão aptos a concorrer às vagas do PROMOBI os alunos que
estiverem matriculados em um dos cursos de graduação da UFPB. 6-Organização Estudantil: Com a
compreensão que o desenvolvimento de valores políticos também integram a formação do cidadão, 
pretende-se apoiar as iniciativas discentes na constituição e viabilização de suas representações em 
seus diversos níveis – Diretórios e Centros Acadêmicos – com a facilitação de concessão de espaços
físicos e disponibilização de equipamentos contribuindo, desta forma, para o pleno funcionamento 
daquelas entidades de atuação política estudantil. 7-Auxílio moradia, creche, alimentação, 
transporte. 8-Fortalecimento do Fórum de Coordenadores e o Fórum de Assessores de Graduação1 
com a finalidade de discutir e estabelecer políticas acadêmicas que estimulem o acolhimento, a 
permanência e a conclusão dos cursos pelos estudantes, evitando retenção, evasão, trancamentos, 
reprovações e abandonos, garantindo, assim, a qualidade do atendimento dos cursos de graduação 
da UFPB. Porém não se observou a promoção de ações comprovadamente inovadoras. 
2.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5 
Justificativa para conceito 5:A gestão do curso de Biblioteconomia é realizada pelos seguintes 
itens: 1-CPA: A metodologia da CPA na UFPB abrange as seguintes ações: a) promover seminários 
e reuniões; b) prestar assessoramento em avaliação às coordenações de cursos de graduação e a 
outros setores demandantes; c) elaborar e divulgar relatórios parciais e final de autoavaliação 
institucional de acordo com o Projeto de Autoavaliação Institucional da UFPB 2014-2018; d) 
produzir e divulgar relatórios de autoavaliação institucional parciais e final das atividades das 
comissões internas de avaliação; e) manter atualizada a página da Avaliação Institucional no site da 
UFPB; f) manter atualizada a página do Facebook CPA-UFPB; g) divulgar a autoavaliação 



institucional da UFPB nos fóruns regionais e nacionais de CPAs e junto à comunidade externa. Os 
componentes da CPA se reúnem 2 vezes no semestre ou extraoficialmente, e sua composição, 
aprovado pela Portaria n. 171, de 11/06/2019. Sendo que 2 membros vieram do mandato anterior. A 
CPA aplicada 1 vez por ano seus dados são computados pelo própria CPA e enviados aos 
respectivos setores. No curso de Biblioteconomia, a Coordenação do curso junto ao Colegiado 
traçam ações e estratégias para a resolução dos pontos com deficiência no curso. 1-O PPP: A 
execução de PPP do Curso de Biblioteconomia deverá ser acompanhada, avaliada e reavaliada 
sistematicamente, por uma Comissão de Avaliação, presidida pela Coordenação do Curso. O 
processo de avaliação deverá ocorrer no final de cada período letivo, envolvendo alunos, 
professores e equipe técnico-administrativa. O resultado da avaliação deverá ser apresentado, pela 
comissão de Avaliação, ao Colegiado do CCSA e a comunidade acadêmica do Curso. Os ajustes 
necessários deverão ser encaminhados às instâncias competentes, para serem aprovadas e 
implementadas. Além da avaliação interna promovida pela Coordenação do Curso, ocorrerão 
avaliações promovidas pela UFPB e pelo MEC. 2-Avaliação do Desempenho Docente: é realizada 
pelos alunos/disciplina fazendo uso de formulários apropriados e de acordo com o processo de 
avaliação institucional, é obrigatório e está vinculado à matricula do aluno. 3-Avaliação da CPA 
(dimensão pedagógica e docente que fica permanentemente aberta no site da UFPB/CPA: não é 
obrigatória. Assim, efetivando essa sistemática de avaliação, o Curso de Biblioteconomia da UFPB, 
poderá ser dinamizado e aperfeiçoado, a fim de alcançar um padrão de excelência educacional. 
(PPP 2007, p. 62 e PDI 2014-2018, p. 106) 
2.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou 
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 
2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia é 100% presencial. 
2.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria.   Exclusivo 
para cursos que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância 
(conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia é 100% presencial. 
2.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 4 
Justificativa para conceito 4:As Tecnologias de Informação e Comunicação Digitais (TIDC), no 
caso do curso em avaliação, incluem a: Internet Wi-Fi, os laboratórios de informática (com os 
softwares PostGree SQL, WPS Office, FreeMind, SilverLight etc). No sistema SIGAA (Sistema de 
Gestão Acadêmica) os professores utilizam (fóruns, exercícios, links de vídeo, links de websites, 
apostilas, noticias etc funcionando como apoio aos processos educacionais que ocorrem em sala de 
aula). Porém não foi observada evidência de que estas tecnologias asseguram o acesso a materiais 
ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar e que as mesmas possibilitam experiências 
diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. 
2.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que ofertam 
disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, 
de 10 de outubro de 2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia é 100% presencial. 
2.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA
Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia, pois o mesmo não contempla 
material didático no PPC. 
2.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 

4 

Justificativa para conceito 4:A avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem no curso de 
Biblioteconomia é regulamentada por meio da Resolução 16/2015 do Conselho Superior de Ensino 
Pesquisa e Extensão da UFPB. No PPP 2007, p. 62, não está escrito de forma clara o processo de 
avaliação de ensino e aprendizagem. Porém no Regimento da UFPB (Resolução n. 16/2015 DO 



CONSEPE), consta que a verificação do rendimento acadêmico é realizada ao longo do período 
letivo., compreendendo: Avaliação da aprendizagem e apuração de frequência às atividades 
didáticas. Nas disciplinas de 60h e 90h são necessárias no mínimo que o professor aplique 3 
avaliações (exercícios escolares) no semestre. Fica a critério do professor escolher o instrumento 
avaliativo e a quantidade de avaliações, seguindo critério mínimo previsto na Resolução citada 
anteriormente. Estas avaliações tem peso 6,0. O Peso da avaliação de exame final tem peso 4,0. As 
avaliações têm valores de 0,0 a 10,0. Calculo da média ponderada = Média = ((n1*p6) + (n2*p6) + 
(n3*p6)....)/na, onde na = número de avaliações ou exercícios escolares, n1, n2, n3....= quantidade 
de avaliações realizadas. Será considerado aprovado na disciplina, o aluno que obtiver: 75% da 
frequência nas atividades didáticas das respectivas disciplinas para o período e cuja media 
aritmética das notas obtidas nas avaliações supracitadas, seja igual ou superior a 7,0 (sete), com 
dispensa de exame final. A avaliação final constará de uma atividade a ser definida pelo docente 
após o encerramento do período letivo, abrangendo todo o conteúdo da disciplina. Terá direito a 
exame final o aluno que tiver obtido o mínimo de 4,0 na média das avaliações (exercícios 
escolares). Na prova de exame final, será aprovado o aluno que obtiver média ponderada igual ou 
superior a 5,0 (cinco). Esta avaliação tem peso 4,0. O aluno que não atingir o mínimo de 4,0 
(quatro) na média das provas, ele estará reprovado e, não vai para a prova final. (p. 47 da Resolução
CONSEPE n. 16/2015) Como ações concretas para a melhoria da aprendizagem a Comissão 
verificou durante a reunião com os Docentes e documentação que alguns professores promovem 
uma avaliação de suas disciplinas no final do semestre aplicadas aos Discentes com intuito de 
aprimorar a metodologia e bibliografia de sua disciplina. Não se verificou no entanto, evidências em
relação à ações concretas voltadas para melhoria da aprendizagem resultantes das avaliações 
realizadas. 
2.20. Número de vagas. 4 
Justificativa para conceito 4:São 90 vagas anuais, com duas entradas. Não foi observada estudos 
qualitativos periódicos que comprovam sua adequação à dimensão do corpo docente (e tutorial, na 
modalidade a distância) e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a 
pesquisa. Por outro lado, foi-nos apresentada argumentação conforme fala por parte da 
Coordenadora e dos Docentes em relação ao número de vagas e as necessidades da região. 
2.21. Integração com as redes públicas de ensino.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para 
os cursos que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
2.22. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS).   Obrigatório para 
cursos da área da saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema 
local e regional de saúde/SUS. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
2.23. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde.   Obrigatório para cursos da área da 
saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema local e regional de
saúde/SUS. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
2.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas. NSA 
para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia



Dimensão 3: CORPO DOCENTE E TUTORIAL                                                        4,11

3.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 2 
Justificativa para conceito 2:Conforme reunião com NDE e, por meio da análise de documentação
que foi apresentada à Comissão, o NDE está regulamentado e implantado. Os membros têm 
mandato de 2 anos. Quatro docentes vieram do mandato anterior. Com relação à periodicidade das 
reuniões: não há periodicidade sistematizada, ou seja, eles só se reúnem quando há a necessidade. É
formada por 10 membros. A Coordenadora do Curso e a Vice-coordenadora são membros natos. 
Todos os membros trabalham em regime DE e todos tem titulação "Strictu sensu". Porém não se 
constatou a atualização do PPC, que a última atualização foi no ano de 2007 não havendo versões 
mais novas. 
3.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou 
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 
2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia é 100% presencial. 
3.3. Atuação do coordenador. 3 
Justificativa para conceito 3:Em entrevista com a Coordenadora do curso e, por meio da análise 
do PPC e de Plano de Ação da Coordenação analisados, verificou-se que a atuação da Coordenadora
Profa. Dra. Rosa Zuleide Lima de Brito atende às necessidades do curso tanto em relação a sua 
gestão quanto a sua relação com os discentes e docentes. Conforme evidências encontradas "in 
loco", a coordenadora, é conhecedora da sua área de atuação: ela dedica 15h semanais ao 
atendimento presencial a discentes e docentes. Além disso, mensalmente ela participa de reuniões 
de Colegiado de curso, NDE e Órgãos Colegiados Superiores da IES, dedicando em média 2h para 
estes outros trabalhos do curso. Com relação às atividades de planejamento, execução e 
administração da Coordenação, verificou-se no seu plano de ação, que ela dedica em torno de 15h 
semanais. Ela coordena as ações necessárias à geração, à manutenção, e à promoção das atividades 
de ensino, pesquisa e de extensão, atende às diretrizes da Faculdade e, responde pela qualidade e 
resultados alcançados. Porém não se encontrou evidências da existência de indicadores de 
desempenho aprovados e publicados como é exigido por este quesito ou indicador e que favoreça a 
melhoria continua. 
3.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 3 
Justificativa para conceito 3:Em entrevista com a Coordenadora do curso e, por meio do PPC e do
Plano de Ação da Coordenação analisados, a Comissão verifica que a atuação da coordenadora 
Profa. Dra. Rosa Zuleide atende às necessidades do curso tanto em relação a sua gestão quanto a 
sua relação com os Discentes e Docentes. Esta coordenadora trabalha em regime de DE e, como já 
se mencionou anteriormente, ela é conhecedora da sua área de atuação, dedica 15h semanais ao 
atendimento presencial a Discentes e Docentes conforme isso conforme os dias e horários 
publicados no "website" da UFPB e nos murais. Além disso, mensalmente ela participa de reuniões 
de Colegiado do Curso, NDE e Órgãos Colegiados Superiores dedicando em média 2h. Com 
relação às atividades de planejamento, execução e administração da Coordenação verificou-se que 
ela dedica em torno de 15h semanais. Ela coordena as ações necessárias à geração, à manutenção, e 
à promoção das atividades de ensino, pesquisa e de extensão, atende às diretrizes da Faculdade e 
responde pela qualidade e resultados alcançados. Porém não se evidencia a existência de 
indicadores de desempenho da coordenação que estejam aprovados e publicados como pede este 
quesito e que favoreçam a integração e a melhoria continua. 
3.5. Corpo docente. 5 
Justificativa para conceito 5:Após análise documental e entrevistas com o corpo docente e 
discente, verificou-se que: Para o curso de Biblioteconomia, na UFPB todos os docentes tem 
titulação "Stricto sensu", nas áreas de: Ciência da Informação, Biblioteconomia, Letras, 
Administração, Arquivologia, Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, Fisioterapia, Ciências 



Sociais, Pedagogia, Direito, Física, Comunicação Social e, Filosofia. O corpo docente analisa os 
conteúdos dos componentes curriculares, aborda sua importância na vida profissional e acadêmica 
do aluno. Provoca o raciocínio critico do aluno, utiliza bibliografia atualizada., conteúdos de 
pesquisa atualizados, incentiva a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de 
pesquisa. 
3.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5 
Justificativa para conceito 5:O corpo docente do curso (41 prfessores), sendo que 35 docentes 
fazem parte do quadro de profissionais da UFPB, com DE e, 6 professores são substitutos, cada um 
com carga horária de 20h. 100% dos docentes tem titulação "Strictu sensu" (26 doutores e 15 são 
mestres). A Comissão verifica, por meio da documentação, que o corpo docente atende 
integralmente as necessidades e demandas pelo curso, tanto em relação ao atendimento aos 
discentes quanto a dedicação nas práticas pedagógicas, como é o caso da participação no Colegiado 
do curso, no planejamento e, nas avaliações dos processos de ensino e aprendizagem. Foi analisado 
por meio de relatórios e da documentação que foi apresentada à Comissão, que existe o 
acompanhamento individual das atividades dos docentes. Foram encontradas evidências que o 
resultado destes relatórios de acompanhamento dos docentes, são utilizados no planejamento e 
gestão, buscando sempre a melhoria de forma contínua e eficaz no desenvolvimento do curso. 
3.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a experiência no exercício da docência 
superior. NSA para cursos de licenciatura. 

5 

Justificativa para conceito 5:Ao analisar a documentação profissional do corpo docente, a 
Comissão constata que mais de 50% dos docentes tem de 11 a 28 anos de experiência profissional 
no mundo do trabalho, o que possibilita a este corpo docente ter condições de apresentar exemplos 
contextualizados com relação a problemas práticos relacionados ao conteúdo dos componentes 
curriculares, possibilitando também a ocorrência da interdisciplinaridade e, também na análise das 
competências previstas no PPC. 
3.8. Experiência no exercício da docência na educação básica.   Obrigatório para cursos de 
licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia é 100% presencial. 
3.9. Experiência no exercício da docência superior. 5 
Justificativa para conceito 5:Ao analisar a documentação profissional do corpo docente foi 
constatado que, o corpo docente é composto por professores com titulação "Stricto sensu" e que, 
mais 70% de docentes de 11 a 29 anos de experiência. A composição do quadro docente é 
proveniente de profissionais com experiência na própria UFPB como também em algumas outras 
IES. Percebe-se, portanto, que na sua maioria os professores atuam na docência superior, seja na 
graduação ou pós-graduação. Esse tempo de dedicação permitiu o desenvolvimento e qualificação 
de suas práticas docentes, contribuindo para sua experiência no processo formativo discente. Essa 
experiência no ensino superior permite identificar quase todas as dificuldades dos Discentes e assim
poder elaborar atividades específicas para a aprendizagem. 
3.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos 
totalmente presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia é 100% presencial. 
3.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos 
totalmente presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso é 100% presencial. 
3.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4 
Justificativa para conceito 4:O Colegiado é formado pela Coordenadora e, Vice-Coordenadora do 
Curso de Biblioteconomia. Há 01 representante do Admministrativo (Gersonilson Ribeiro Norato), 
01 representante discente do Centro Acadêmico do Curso de Bibliotecnomia (Ana Luisa Alves 
Magalhaes, 02 representes doscentes do Departamento da Ciência da Informação (Prof. Luiz 



Eduardo e Profa. Edilene Galvina). O Colegiado se reune 2 vezes no semestre e extraoficialmente 
quando necessário. Dispõe de sistema de suporte ao registro (sistema SIGAA), acompanhamento e 
execução de seus processos e decisões. Porém não foi observada a existência de evidências em 
relação a uma possível realização de avaliaçao periódica sobre o desempenho do Colegiado com 
relação às ações de implementação ou ajuste de práticas de gestão. 
3.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente 
presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia é 100% presencial. 
3.14. Experiência do corpo de tutores em educação a distância.   Exclusivo para cursos que 
ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria 
nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso é 100% presencial. 
3.15. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e 
coordenadores de curso a distância.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral 
ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 
2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA. O curso de Biblioteconomia é 100% presencial. 
3.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 5 
Justificativa para conceito 5:Conforme analise documental foi constatado que todos os docentes 
tem produção e 56% dos docentes possuem, mais de 9 produções nos últimos 3 anos. 

Dimensão 4: INFRAESTRUTURA                                                                                             4,22 

4.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 5 
Justificativa para conceito 5:As salas dos professores em tempo integral são chamadas na UFPB 
de ambientes para professores. Em média são salas compartilhadas com 3 a 4 docentes em cada 
sala. As salas são climatizadas, com janelas, bem iluminadas, tem computadores para cada 
professor, armários com chave. 
4.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 4 
Justificativa para conceito 4:A sala da Coordenação de Curso é compartilhada com a Vice-
coordenação. Esta sala possui duas mesas (1 para a Coordenadora do curso e outra para a Vice-
coordenadora), tem armários com chave, estantes, climatizada, iluminada e janelas. Permite o 
atendimento individual. Tem internet wifi, porém não foi evidenciada a existência de alguma 
infraestrutura tecnológica diferenciada que permita diversas formas distintas de trabalho, como é o 
caso de videoconferência. 
4.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual 
para todos os docentes do curso. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA, pois os docentes utilizam salas compartilhadas de 3 a 4 
docentes em cada sala. 
4.4. Salas de aula. 4 
Justificativa para conceito 4:Existem 27 salas de aula compartilhadas entre os 8 cursos 
(Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Economia, Administração, Relações 
Internacionais, Gestão Pública, Ciências Atuariais e Ciências Contábeis) do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas . Há salas com 60 carteiras e outras com 35 carteiras. Todas são climatizadas, têm
ventilador, janelas, mesa, quadro branco e não têm datashow. As salas são disponibilizadas para os 
cursos conforme a entrada dos alunos. Elas são compartilhadas e divididas conforme a quantidade 
de alunos. Não foi observada a existência de evidência em relação a outros recursos nas salas cuja 
utilização possa ser considerada como sendo comprovadamente inovadora. 



4.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 4 
Justificativa para conceito 4:O laboratório para apoio estudantil funciona de 2a. a 6a. feira de 
07:00 as 22:00 horas. Este laboratório conta com 40 máquinas, wifi, Internet, climatização e os 
computadores têm os seguintes softwares: WPS Office, PostGree SQL 9.1, Silver Light, JAVA, Free
Mind e outros. Este laboratório é compartilhado com os outros 8 cursos do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas e os Alunos podem utilizar este laboratório que é de acesso livre aos Discentes e 
não é utilizado, normalmente, para realização de aulas. Não foi observado evidência no sentido de 
existir alguma avaliação periódica documentada, de sua adequação, qualidade e pertinência. 
4.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 4 
Justificativa para conceito 4:Na UFPB existe a Biblioteca Central que é utilizada por todos os 
alunos dos diversos cursos e, também tem as Bibliotecas Setoriais que são específicas das grandes 
áreas de saber. A biblioteca setorial da CCSA (Centro de Ciências Sociais Aplicadas) atende 8 
cursos (Aquivologia, Biblioteconomia, Ciências da Informação, Economia, Administração, 
Relações Internacionais, Gestão Públicas, Ciências Atuariais e Ciências Contábeis). Todo o acervo 
da Biblioteca está tombado e informatizado. Nesta Biblioteca setorial, faz-se uso do programa de 
Biblioteca do SIGAA (da UFRN). A Biblioteca conta com acervo digital e físico. Em relação ao 
acervo digital existe o software Minha Biblioteca, Biblioteca Virtual da Pearson, e-book Central, 
EDU-CAPES, Portal de Periódicos CAPES, Portal de Periódicos da UFPB e, Repositório 
Eletrônico Institucional. Na Biblioteca Setorial existem 2 computadores para que os usuários 
realizem as consultas do acervo: 1 para alunos cadeirante e outro para alunos não cadeirantes. No 
Sistema SIGAA da Biblioteca, o aluno pode consultar de casa, se existe o livro desejado, disponível
na biblioteca ou, pode renovar o livro, fazer a ficha catalográfica do aluno, acessar a minha 
biblioteca). A lista de bibliografia básica está referendada e assinada pelo NDE. Porém não foi 
observado evidências da existência de um plano de contingência para a garantia do acesso aos livros
e periódicos mais utilizados e também dos serviços oferecidos pela biblioteca. 
4.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da 
bibliografia complementar para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas). 

4 

Justificativa para conceito 4:Como já mencionados anteriormente, na UFPB existe a Biblioteca 
Central que é utilizada pelos alunos dos diversos cursos da universidade e também, há as 
Bibliotecas Setoriais. A Biblioteca Setorial da CCSA (Centro de Ciências Sociais Aplicadas) atende 
8 cursos (Aquivologia, Biblioteconomia, Ciências da Informação, Economia, Administração, 
Relações Internacionais, Gestão Públicas, Ciências Atuariais e Ciências Contábeis). Todo o acervo 
da Biblioteca está tombado e informatizado. Esta Bibliotec usa o programa de Biblioteca do SIGAA
(da UFRN). A Biblioteca conta com acervo digital e físico. Em relação ao acervo digital existe o 
software Minha Biblioteca, Biblioteca Virtual da Pearson, e-book Central, EDU-CAPES, Portal de 
Periódicos CAPES, Portal de Periódicos da UFPB e, Repositório Eletrônico Institucional. Na 
Biblioteca Setorial tem 2 computadores para consultada do acervo, 1 para alunos cadeirante e outro 
para alunos não cadeirantes. O Sistema SIGAA da Biblioteca, o aluno pode consultar de casa, se 
tem o livro disponível na biblioteca, pode renovar o livro, fazer a ficha catalográfica do aluno, 
acessar a minha biblioteca). A lista de bibliografia básica está referendada e assinada pelo NDE. 
Porém não foi observado a existência ou evidência de algum plano de contingência para a garantia 
do acesso aos livros e periódicos mais utilizados e dos serviços oferecidos pela biblioteca. 
4.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. 

4 

Justificativa para conceito 4:Apesar da IES ter colocado NSA, existem dois laboratórios didáticos 
para o ensino de disciplinas de TI, como é o caso do componente curricular Geração de bancos e 
bases de dados. Um laboratório com 18 máquinas e outro com 24 máquinas. São climatizados, não 
têm datashow, contam com quadro branco, internet wifi e possuem os seguintes softwares: biblivre, 
postgree SQL 91, Silverlight,JAVA, WPS Office, FreeMind,ABBY FineReader 9.0 e outros. Porém 
não foi observada evidência de avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à 



qualidade dos laboratórios, sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica para planejar o 
incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente e futura e das aulas ministradas. 
4.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. 

4 

Justificativa para conceito 4:A Faculdade Biblioteconomia da UFPB, conta com um laboratório 
específico (LATOI - Laboratório de Tratamento e Organização da Informação) com máquinas 12 
computadores, e tabelas auxiliares de CDU em PDF e o pacote de Editor de Textos, Planilha e 
Software de Apresentação que é o WPS Office. Também conta com versão impressa do CDU (10 
exemplares) e CDD (3 exemplares) e outras tabelas de classificação. Porém não foi observada 
evidência de avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos 
laboratórios, sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da 
qualidade do atendimento, da demanda existente e futura e das aulas ministradas. 
4.10. Laboratórios de ensino para a área de saúde.   Obrigatório para os cursos da área de 
saúde, desde que contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
4.11. Laboratórios de habilidades.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que 
contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
4.12. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados.   Obrigatório para os cursos
da área de saúde, desde que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
4.13. Biotérios.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no 
PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
4.14. Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística).   NSA 
para cursos que não contemplam material didático no PPC. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia, pois o mesmo não 
contempla material didático no PPC. 
4.15. Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 
mediação e atividades jurídicas reais.   Obrigatório para Cursos de Direito, desde que 
contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia. 
4.16. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).   Obrigatório para todos os cursos que 
contemplem, no PPC, a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

5 

Justificativa para conceito 5:A Universidade tem instituído o Comitê de Ética e Pesquisa e 
homologado pelo CONEP, conforme Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e regida
por Norma Operacional n. 001.2013. Conforme análise documental há parceria no sentido de 
prestação de atendimento a instituicões parceiras. 
4.17. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA).   Obrigatório para todos os cursos 
que contemplem no PPC a utilização de animais em suas pesquisas. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso de Biblioteconomia



Dimensão 5: Considerações finais. 

5.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores. 
Neusa Balbina de Souza (avaliadora)
Dorlivete Moreira Shitsuka (ponto focal)
5.2. Informar o número do processo e da avaliação. 
Processo n. 201721869
Avaliação n. 145185
5.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência). 
Nome da IES: Universidade Federal da Paraíba - UFPB.
Endereço: Unidade sede
Cidade Universitária, s/n – Campus I
Bairro: Castelo Branco
João Pessoa - PB
CEP 58051-900
5.4. Informar o ato autorizativo. 
CRIAÇÃO:  Resolução  n°  01/69,  de  06  de  janeiro  de  1969;
RECONHECIMENTO:  Decreto  n°  76.178,  do  CONSEPE  de  01/09/1975
RENOVAÇÃO: Portaria n. 546, de 05/06/2017, publicada em 06/06/2017 
5.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais. 
Curso - Biblioteconomia
Grau- Bacharelado
Modalidade – Presencial
Numero de Vagas anuais – 90 
Periodicidade – semestral
Turno: Noturno. 

Apesar de no PPP 2007 constar a proposta de criação do curso no turno da tarde, verificou-se que 
este não implantado (PPP, p. 2 Tarde e Noite- projeto de criação).
Em outras palavras, só existe o turno noturno. 
5.6. Explicitar os documentos usados como base para a avaliação (PDI e sua vigência; PPC; 
relatórios de autoavaliação - informar se integral ou parcial; demais relatórios da IES). 
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPB com vigência 2014 a 2018.
Projeto Político Pedagógico do Curso de Biblioteconomia (PPP) de 2007. 
Formulário Eletronico (FE) do sistema e-MEC preenchido pela IES.
Regulamentos e relatórios parciais da Comissão Própria de Avaliação (CPA).
Regimentos internos da IES.
Regulamentos, projetos e relatórios de controle e acompanhamento de políticas institucionais de 
pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas no âmbito do curso.
Regulamentos, projetos e relatórios de controle e acompanhamento de estágios, atividades 
complementares e TCC do curso.
Regulamentos, relatórios e Atas do Núcleo Estruturante Docente (NDE).
Planos e relatórios de trabalho da coordenação do curso.
Planos, regimentos e relatórios de trabalho da biblioteca.
Termos de convênio de estágio curricular supervisionado.
Planos de Ensino.
Publicações da Instituição.
Manual do Aluno.
Calendário da Graduação.



Currículos e comprovantes de vínculo empregatício, regime de trabalho dos docentes.
Experiência profissional e produção científica do corpo docente e do coordenador do curso.
Projetos de Pesquisa publicados.
5.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão. 
O  projeto  pedagógico  do  curso,  presente  no  sistema  e-mec,  é  do  ano  de  2007  e  não  houve
atualizações  recentes.
Na dimensão  "Análise  preliminar"  foram apresentadas  informações referentes  à  documentação,
legislação,  endereço  da  UFPB e  do  curso  de  Biblioteconomia  em avaliação  de  Renovação  de
Reconhecimento de curso. Essa documentação foi examinada pela Comissão a partir de cerca de
algumas  semanas  antes  da  visita  "in  loco"  e  desta  forma,  paulatinamente,  aos  poucos,  foram
realizadas  inserções  de  elementos  sendo  que  nem todos  estavam  presentes  naquele  período  e
tornou-se necessária a realização da avaliação "in loco" para obter algumas informações restantes
que foram esclarecedoras e importantes para que os avaliadores alcançassem a plena consciência a
respeito  do  curso  e  por  conseguinte,  pudessem realizar  uma  avaliação  com  mais  segurança  e
tranquilidade.
Na  dimensão  1  "Organização  Didático-Pedagógica"  considera-se  que  o  curso  apresenta  um
currículo que é compatível com o perfil do futuro profissional de Biblioteconomia. Tal currículo
possui foco na graduação voltada para formação de bibliotecários, a partir de uma concepção de
formação fundamentada na articulação teoria-prática, flexibilidade e interdisciplinaridade. Verifica-
se que os componentes curriculares favorecem a integração entre teoria e prática porém não se
observou ações  inovadoras.  Embora a  carga horária  total  do curso seja  de 2380 horas,  ficando
abaixo  da  estabelecida  pela  legislação,  os  conteúdos  curriculares  favorecem  a  aquisição  dos
conhecimentos  e  competências  que  vão  colaborar  para  a  formação  do  futuro  profissional  de
Biblioteconomia.  
Na  dimensão  2  "Corpo  Docente  e  Tutorial",  observa-se  o  recurso  humano  para  o  curso  de
Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba, e que são compostos pela coordenação do
curso, vice-coordenação e corpo docente. Observou-se que o corpo docente demonstrou um nível de
boa  qualificação  acadêmico-profissional,  engajamento  na  formação  de  qualidade  dos  futuros
bibliotecários.
Na dimensão 3 "Infraestrutura", esta Comissão considera que o curso possui instalações físicas e
tecnológicas adequadas ao seu pleno funcionamento e desempenho dos seus objetivos e missão
institucional: o acesso a espaços e equipamentos, instalações e espaços disponibilizados pela UFPB,
para  o  curso  de  Biblioteconomia,  favorecem  a  prestação  de  um  serviço  de  qualidade  e,  por
conseguinte,  a  aprendizagem  dos  estudantes.  Esta  Comissão  verifica  que  existe  coerência  na
distribuição da carga horária, seleção de conteúdo, metodologia adotada, formas de avaliação da
aprendizagem utilizadas, qualificação do corpo docente e atualização das referências bibliográficas,
somadas  à  adequação da  infraestrutura  física  e  tecnológica  para  o  ensino,  pesquisa  e  extensão
evidenciam alto grau de compromisso do curso de Biblioteconomia e da Universidade Federal da
Paraíba com a qualidade da formação docente.
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final : 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A Comissão avaliadora, formada pela profa. Neusa Balbina de Souza (avaliadora) e pela profa. 
Dorlivete Moreira Shitsuka (ponto focal) foi designada pelo Ofício Circular CGACGIES/DAES / 
INEP de 21 de maio de 2019 para realização do ato regulatório de Renovação de Reconhecimento 
de Curso de Biblioteconomia noturno, modalidade presencial, da Universidade Federal da Paraíba - 
UFPB, localizada na Cidade Universitária Complemento: Campus I, s/n Cep: 58051900 - João 
Pessoa/PB. A Comissão iniciou as atividades realizando reunião com os gestores da UFPB na qual 
foram apresentadas as finalidades e objetivos do processo de avaliação e, o cronograma das 
atividades que seriam desenvolvidas nos dois dias efetivos de avaliação. Logo a seguir, a Comissão 



se reuniu com a Coordenação do Curso de Biblioteconomia, realizou visitas às dependências da 
UFPB, como é o caso da biblioteca, laboratórios, salas de aula, sala da Coordenação, salas dos 
Professores e, demais instalações relacionadas especificamente ao curso em avaliação. Foram 
realizadas reuniões com os professores do NDE, com os membros da CPA, com a Coordenação de 
Curso, com os Docentes, com o Colegiado e com os Discentes do Curso. A Agenda proposta foi 
cumprida integralmente. O trabalho ocorreu em um clima de cordialidade, respeito e cidadania 
pelas partes. Após análise criteriosa das dimensões avaliadas a partir da documentação postada no 
e-MEC, e documentação apresentada "in loco", reuniões e observância dos requisitos legais, foram 
atribuídos os seguintes conceitos por dimensão:
Dimensão 1 - Organização Didático-Pedagógica do Curso = 4,0
Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial = 4,11
Dimensão 3 - Infraestrutura = 4,22
Considerando a avaliação realizada e os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, 
nas diretrizes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e, 
neste instrumento de avaliação, o Curso de Biblioteconomia, da Universidade Federal da Paraíba 
apresenta um perfil de qualidade compatível com conceito final 4,0 

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA 

4,11 4 


