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A Universidade Federal da Paraíba, Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal, CNPJ: 24.098.477/0001-
10 – Campus I (Unidade Sede), está localizada na Cidade Universitária s/nº, no Bairro Castelo Branco,
cidade de João Pessoa/PB, CEP 58051900. A Universidade da Paraíba foi criada em 1955 através da Lei
estadual nº. 1.366, de 02 de dezembro de 1955. A sua federalização foi aprovada e promulgada pela Lei nº.
3.835, de 13 de dezembro de 1960, 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,  com  atividades  distribuídas  por  dois  espaços  urbanos  diferentes.  Sua  atual
representante legal é a professora Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz; o Procurador Educacional
Institucional, o sr. Pedro Jácome de Moura Junior. Atualmente, a UFPB possui os seguintes campi com os
seus respectivos Centros de ensino: Campus I (João Pessoa): Centro de Biotecnologia (CBIOTEC), Centro
de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN); Centro de Ciências Humanas e Letras e Artes (CCHLA); Centro
de Ciências Jurídicas (CCJ);  Centro de Ciências Médicas (CCM); Centro de Ciências da Saúde (CCS);
Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA); Centro
de Educação (CE); Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR); Centro de Informática (CI);
Centro de Tecnologia (CT); Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR). Campus II: Centro
de Ciências Agrárias (CCA). Campus III (Bananeiras): Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias



(CCHSA); Campus IV: Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE). A UFPB desenvolve atividades
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de conhecimento:  Ciências Exatas e  da Natureza;
Engenharias;  Ciências  Médicas  e  da  Saúde;  Ciências  Agrárias;  Ciências  Sociais  Aplicadas;  Ciências
Humanas e Artes; Educação; Tecnologias. A UFPB tem como 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”.  A UFPB fomenta  a
capacitação científico-tecnológica com vistas a colaborar diretamente com o desenvolvimento estadual e
nacional  através  de  ações  que  buscam:  -  Melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população  paraibana;  -
Desenvolvimento  Integrado  dos  Municípios;  -  Desenvolvimento  dos  Sistemas  Produtivos  Locais;  -
Desenvolvimento Artístico-Cultural; Assim, as ações estabelecidas pela UFPB também buscam interação,
junto às empresas,  objetivando ampliar  a  capacidade empreendedora e a  potencialização das atividades
produtivas do estado com o apoio aos Arranjos e Sistemas Produtivos localizados nos municípios menores.
Adicionalmente,  destaca-se  o  credenciamento  da  UFPB na  Universidade  Aberta  do  Brasil/CAPES que
possibilitou  a  oferta  de  cursos  na  modalidade  a  distância.  Dessa  forma,  a  sua  inserção  regional  é
intensi&#64257;cada com a criação de 28 polos, sendo 18 em municípios  paraibanos (Alagoa Grande,
Araruna, Cabaceiras, Campina Grande, Conde, Coremas, Cuité De Mamanguape, Duas Estradas, Itabaiana,
Itaporanga, João Pessoa, Livramento, Lucena, Mari, Pitimbu, Pombal, São Bento e Taperoá); 06 no Estado
da Bahia (Camaçari, Esplanada, Itapicuru, Jacaraci, Mundo Novo e Paratinga); Ubajara (CE), Limoeiro e
Ipojuca  (PE)  e  Parnamirin  (RN).  Dessa  interiorização,  decorrem  inúmeras  ações  que  pautam  a
responsabilidade social da UFPB: - Manutenção da oferta regular de cursos; -Atenção com a qualidade dos
cursos; - Celebração de convênios regionais para a realização de estágios; - Descentralização do uso da
biblioteca e laboratórios; - Programas de Assistência ao Aluno dos Polos; - Atendimento a Pessoas com
Deficiência. 

Curso: 

O curso  de  Graduação em Dança,  Licenciatura,  na  modalidade  presencial,  mantido  pela  Universidade
Federal da Paraíba, pessoa de direito público federal, estabelecida no campus I, município de João Pessoa –
cidade  Universitária  –  Bairro  Castelo  Branco,  Estado  da  Paraíba,  CNPJ:  24.098.477/0001-10,  está
alicerçado na formação artística em dança, regulamentado pela resolução CNE nº 3, de 08 de março de 2004
e aos estudos dos fundamentos sócio-político-pedagógicos que norteiam a formação pedagógica dos cursos
de Licenciaturas regidas pela Resolução CNE/CP 02/2002 e pela Resolução nº 04/2004, do CONSEPE –
UFPB, em consonância com a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Resolução
CONSEPE/UFPB nº16/2015, que aprova o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFPB. A criação
oficial do curso, do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB, se deu pela Resolução 44 de 16 de
setembro de 2015, com efeito retroativo a 06 de novembro de 2012. A Resolução nº 37/2018 aprovou as
alterações  no  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Graduação  em  Dança:  Licenciatura,  do  Centro  de
Comunicação, Turismo e Artes, Campus I, desta Universidade. O número total disponibilizado anualmente
é de 30 (trinta) vagas, no período matutino, todas as vagas disponibilizadas pelo SISU. 
A carga total do curso previsto no novo PPC, aprovado pela Resolução nº 37/2018 do CONSEPE é de 3.210 
(três mil, duzentas e dez) horas/aula, já em consonância com a Resolução do CNE N° 2, de 1° de julho de 
2015. A integralização é de 8 períodos (semestres), no mínimo, e de 12 (doze) períodos (semestres), no 
máximo. As atividades curriculares do Curso se subdividem em componentes curriculares teóricos e teórico-
práticos e podem eventualmente ser oferecidas sob a forma de seminários, oficinas ou laboratórios, 
disciplinas, módulos e atividades acadêmico científico-culturais, tais como Monitorias, Projetos de Iniciação 
à Docência, Projetos de Iniciação à Pesquisa e Projetos de Extensão. A atual Coordenadora do Curso é a 
professora Me. Juliana Costa Ribeiro, nomeada pela Portaria PROGEP n. 1116, de 26 de abril de 2017, 
regime funcional de período integral de 40 horas, Dedicação Exclusiva, divididas entre a coordenação do 
Curso, ensino, pesquisa e extensão, e está na função de 2017 a 2019. 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

ADRIANA FERNANDES Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

ANA VALERIA RAMOS 
VICENTE 

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

ARTHUR MARQUES DE
ALMEIDA NETO 

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

CANDICE DIDONET Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)

CAROLINA DIAS 
LARANJEIRA 

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

ELTHON GOMES 
FERNANDES DA SILVA 

Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

GUILHERME BARBOSA
SCHULZE 

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

JULIANA COSTA 
RIBEIRO 

Mestrado Integral Estatutário 72 Mês(es)

LIRIA DE ARAUJO 
MORAIS 

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

SERGIO JOSE DE 
OLIVEIRA 

Mestrado Integral Estatutário 72 Mês(es)

VICTOR HUGO NEVES 
DE OLIVEIRA 

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de 
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação 
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, 
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário 
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC. 

4.950 

1.1 Contexto educacional
5 

Justificativa para conceito 5:O PPC contempla de maneira excelente as demandas efetivas de natureza 
econômica e social. Os eixos que norteiam o PPC estão pautados nas demandas sociais locais, centrados na 
melhoria do sistema educacional, com a formação de professores para atuar na educação básica e de agentes 
de desenvolvimento com o propósito de transformação social e econômica. Conforme verificação in loco, o 
curso está em processo de reformulação e adaptação de seu Currículo à Resolução do CNE N° 2, de 1° de 
julho de 2015, que, conforme SÚMULA DO PARECER Nº CNE/CP 7/2018, publicada no DOU Nº 138, 
página 11, seção 1, de 19 de julho de 2018, teve, mais uma vez, prorrogação do prazo estabelecido na 
Resolução CNE/CP nº 1, de 9 de agosto de 2017, que alterou o artigo 22 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de
julho de 2015, passando o prazo para 4 (quatro) anos. Até o presente momento, o NDE tem uma proposta 
estruturada que atende à referida Resolução, estando em elaboração da restruturação do PPC. 
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 5 
Justificativa para conceito 5:As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no 
PDI estão implantadas de maneira excelente no âmbito do curso. Dentro da perspectiva da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, a política de pesquisa do curso visa integrar tais atividades às atividades 
curriculares, seja inter-relacionando projetos de professores/pesquisadores com a participação de discentes 
ou pensando as atividades de ensino como espaço privilegiado para a construção de pesquisas, a partir das 
quais se construirá a extensão através do diálogo permanente com a sociedade. A pesquisa está bem instituída
no âmbito do curso, a saber: RADAR- grupo de pesquisa que de desenvolvimento de performances em 
espaços públicos: RADAR- Grupo de Pesquisa; RODEMOINHO; CONTENDANÇA, vinculado ao NEP 
Cênico, dentre outras pesquisas com a colaboração de alunos de iniciação científica, alem do Subprojeto 
RESIDENCIA PEDAGÓGICA. Ainda é institucionalizada a extensão por meio de projetos como 



Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de 
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação 
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, 
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário 
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC. 

4.950 

CANGURU -Movimento Pais e Filho; MUAC- Mostra Universitária- Artes em Cena; SEMANA CÊNICA- 
Apresentação do resultado dos trabalhos do semestre; INTERARTES- fusão das artes com oficinas e 
apresentações (Música, Teatro e Dança); COLETIVO DE DANÇAS; PILATES- aberto para funcionários da 
IES. 
1.3. Objetivos do curso 5 
Justificativa para conceito 5:Os objetivos do curso apresentam excelente coerência quanto ao perfil 
profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional. O projeto pedagógico do curso de Dança
- Licenciatura tem por objetivos possibilitar a formação de professores de Dança para atuar com Educação 
em ambientes formais e não formais; fomentar a pesquisa e a experimentação artística, científica e 
pedagógica no âmbito da Dança voltada à Educação; além de incentivar as atividades críticas, criadoras e 
transformadoras, afirmando a autonomia e a possibilidade de liberdade em todas as suas dimensões. 
1.4. Perfil profissional do egresso 
Justificativa para conceito 5:O perfil profissional expressa de maneira excelente as competências do 
egresso. A formação não se restringe à competência técnica, mas objetiva um profissional que seja 
competente política e socialmente, um agente social de transformação. Um profissional conectado com as 
tendências atuais e que deverá estar preparado e em permanente processo de formação para entender e 
conviver com os novos paradigmas perceptivos, novas relações de tempo e espaço, múltiplos interesses, 
poderes, modos tecnológicos de comunicação (DCNs). 

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso 
estejam contempladas no PPC) 

5 

Justificativa para conceito 5:Com base nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Dança, CEE/DANÇA 
(Comissão de Especialistas de Ensino de Dança) nas Diretrizes Curriculares Gerais para as Licenciaturas, 
SESU/99 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, em 
nível superior, curso de licenciatura e de graduação plena, Resolução CNE/CP 01/2001, a estrutura curricular
implantada contempla, de maneira excelente, os aspectos de interdisciplinaridade, acessibilidade pedagógica 
e atitudinal. O novo PPC está reestruturado para atender ao disposto na Resolução do CNE N° 2, de 1° de 
julho de 2015. O NDE do curso está trabalhando para as adequações conforme a resolução e estão 
amparados pelo PARECER CNE/CP Nº 7/2018 que prorroga o prazo estabelecido na Resolução CNE/CP nº 
1, de 9 de agosto de 2017, que alterou o artigo 22 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 para 4 
anos. 
1.6. Conteúdos curriculares 5 
Justificativa para conceito 5:A relação entre teoria e prática se dá de modo processual à apropriação da 
linguagem da Dança e seu ensino. No PCC vigente, a partir do 6º período, o discente começa a cursar os 
componentes curriculares de Estágio Supervisionado Obrigatório e no 7 e 8 períodos se iniciam os trabalhos 
com TCC. O corpo docente busca atualizar seus dispositivos de avaliação e metodológicos para garantir a 
acessibilidade pedagógica e atitudinal. Neste sentido, as Reuniões Pedagógicas, Avaliação dos Discentes, 
bem como o NDE têm evidenciado em suas discussões abordagens que destacam pontos de contato entre 
diferentes conteúdos curriculares. Como já explicitado, o Curso está em processo de reformulação e 
adaptação de seu Currículo à Resolução do CNE N° 2, de 1° de julho de 2015. A partir de 2014, o NDE 
passou a realizar reuniões para agilizar o processo de reformulação do PPC. No momento, ainda se faz 
necessária atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e atualização da bibliografia. 
Considerando-se, porém, conforme exposto anteriormente, a SÚMULA DO PARECER Nº CNE/CP 7/2018, 
publicada no DOU Nº 138, página 11, seção 1, de 19 de julho de 2018, que prorroga, mais uma vez, o prazo 
estabelecido na Resolução CNE/CP nº 1, de 9 de agosto de 2017, que alterou o artigo 22 da Resolução 
CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, passando o prazo para 4 (quatro) anos. Ressalta-se que os conteúdos 
referentes à educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 
história e cultura afro-brasileira, africana e indígena estão sendo trabalhados na forma de disciplinas 
complementares, obrigatórias e optativas, tais como: Educação Sexual, Educação e Inclusão Social, 
Educação e Movimentos Sociais, Danças Populares: Matrizes Étnicas e Corporalidades e no projeto de 



extensão Mostra Universitária "Artes em Cena". 
1.7. Metodologia 5 
Justificativa para conceito 5:As metodologias empregadas nos conteúdos curriculares visam uma relação 
articulada e colaborativa entre ensino, pesquisa e extensão buscando que o discente possa desenvolver um 
percurso formativo mediante seus interesses e problematizações relativas ao ensino da Dança. As atividades 
pedagógicas apresentam, de maneira excelente, coerência com a metodologia implantada. As estratégias de 
ensino, as formas e os mecanismos de ação e de intervenção em sala de aula são desenvolvidas de acordo 
com as particularidades de cada disciplina. Os procedimentos metodológicos incluem o planejamento das 
atividades, detalhando os conteúdos e distribuindo-os ao longo do período da atividade. As atividades 
desenvolvidas pelos professores incluem aulas expositivas, seminários, palestras, apresentações orais dos 
alunos, aulas participativas teóricas e práticas para aprendizagem específica do ensino da Dança, entre outras
modalidades. Durante o curso os alunos têm a oportunidade de planejar e ministrar docência em dança nas 
próprias disciplinas, nos projetos que os professores desenvolvem e em trabalhos de campo, ou seja, de 
visitas e contatos às escolas de dança da cidade. 
1.8. Estágio curricular supervisionado   Obrigatório para os cursos que contemplam estágio no PPC. 
NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não 
preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado. 

5 

Justificativa para conceito 5:Os Estágios curriculares supervisionados (405h/a) estão organizados nas 
seguintes disciplinas: estágio Curricular Supervisionado I- , II e II, implantados a partir do 6 período do 
curso. A supervisão e a orientação dos estágios são realizadas pela atual Coordenadora do curso, professora 
Juliana Costa Ribeiro. Na visita in loco foi detectado a Resolução 01/2019, do Colegiado do Curso de Dança 
da UFPB, atendendo ao que rege as Resoluções nº 07/2010 do CONSEPE/UFPB e portaria PRG/G 25/2011, 
Resoluções CNE/CES 03/2004 e CNE/CP 02/2002, do MEC. ou regimento que oriente os Estágios 
Supervisionado Obrigatório. O curso, através da IES tem convênios com a rede pública de ensino municipal 
e estadual. Assim, quanto os aspectos carga horária, existência de convênios, formas de apresentação, 
orientação, supervisão e coordenação, o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está muito 
bem institucionalizado e regulamentado. 
1.9. Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de escolas da Educação Básica   
Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

5 

Justificativa para conceito 5:O curso ora avaliado, através da IES tem convênios com a rede pública de 
ensino municipal e estadual. Dessa forma, o estágio curricular supervisionado implantado e 
institucionalizado, de maneira excelente, promovendo a relação com a rede de escolas da Educação Básica, 
considerando os aspectos acompanhamento pelo docente da IES (Orientador) nas atividades no campo da 
prática, ao longo do ano letivo, com vivência da realidade escolar. 
1.10. Estágio curricular supervisionado - relação entre licenciandos, docentes e supervisores da rede 
de escolas da Educação Básica   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

5 

Justificativa para conceito 5:O estágio curricular supervisionado implantado está institucionalizado, de 
maneira excelente, considerando os aspectos: parceria entre docentes da IES, licenciandos e docentes da 
Educação Básica, incluindo o supervisor de estágio; acompanhamento/participação do licenciando em 
atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação Básica. 
1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para Licenciaturas. NSA
para dos demais cursos. 

5 

Justificativa para conceito 5:O(a) estagiário(a) é entendido(a) como um docente-artista que estabelece 
relações entre seu repertório artístico e as possibilidades metodológicas de promover ações no contexto de 
sua prática de estágio, no que concerne ao ensino de Dança. Ao longo das disciplinas de estágio, são 
aprofundados conhecimentos relativos às principais metodologias de ensino de Dança e dos documentos 
oficiais que subsidiam tais práticas nos espaços formais e não formais de educação. Materiais relativos a 
experiências práticas realizadas são apresentados e discutidos ao longo das disciplinas. O estágio curricular 
supervisionado busca articular a teoria estudada em sala com a prática vivenciada na escola. Os estágios são 
ofertados do sexto ao sétimo períodos, distribuídos em 3 disciplinas designadas Estágio Curricular 
Supervisionado I (150 horas), Estágio Curricular Supervisionado II (150 horas) e Estágio Curricular 
Supervisionado III (105 horas), perfazendo total de 405 de estágio supervisionado. São supervisionados 
atualmente pela professora Juliana Costa Ribeiro, que é também a coordenadora do curso, e desenvolvidos 
nas escolas da rede pública e/ou particular, além de escolas de ensino livre de Dança, Projetos sociais e 
outros, consolidando os elos entre teoria e práxis. 



1.12. Atividades complementares   Obrigatório para os cursos que contemplam atividades 
complementares no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para 
cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares. 

5 

Justificativa para conceito 5:AS atividades complementares estão devidamente regulamentadas e 
instituídas no curso avaliado. Sua regulamentação se deu com a Resolução 03/2019, do Colegiado de Curso. 
Dentre as atividades a serem desenvolvidas, estão: Tópicos Especiais em Dança; Conteúdos Complementares
Flexíveis e Projeto Coreográfico. O alunos tem integralizar 210 (duzentas e dez) horas de Atividades 
complementares. Trinta dias antes do término do período, o aluno faz um requerimento à coordenação de 
curso solicitando a aprovação e a inclusão das horas relativas às atividades. Todo o processo é feito pelo 
sistema Sigaa. 
1.13. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   Obrigatório para os cursos que contemplam TCC no 
PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas 
diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC. 

5 

Justificativa para conceito 5:O TCC, instituído e regulamentado pela Resolução 04/2019, do Colegiado de 
Curso, atende ao que rege a Resolução nº 07/2010 do CONSEPE/UFPB e portaria PRG/G 25/2011, 
Resoluções CNE/CES 03/2004 e CNE/CP 02/2002, do MEC. Está implantada no 7 e 8 períodos do curso, 
totalizando uma carga horária de 180 (cento e oitenta) horas. 
1.14. Apoio ao discente 5 
Justificativa para conceito 5:Em entrevista com alunos regularmente matriculados e alunos egressos, vários
depoimentos foram dados à respeito do apoio da IES aos discentes, tais como concessão de recursos para 
participação em Congressos, Projetos de Extensões, Eventos diversos, bolsas de iniciação científica, projetos 
Cuidarse e Enearte, MUAC - Mostra Universitária Artes em Cena, oficinas, Semana Cênica, entre outros, 
com a efetiva participação docente. 
1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 5 
Justificativa para conceito 5:A auto-avaliação do curso ocorre, ao final das disciplinas. Na UFPB, a 
avaliação de todos os cursos, corpo docente e disciplinas são feitas sistematicamente. Os dados da avaliação 
estão disponíveis na CPA e são satisfatoriamente socializadas com a comunidade acadêmica. As ações de 
melhoria em decorrência destas avaliações são igualmente divulgadas e socializadas. 
1.16. Atividades de tutoria   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 
ofertam 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059 de
10 de dezembro de 2004. NSA para cursos presenciais. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Música - 100% 
presencial. 
1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 5 
Justificativa para conceito 5:O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) é a 
ferramenta utilizada pelos alunos para acessar serviços essenciais com maior praticidade e agilidade, tais 
como solicitação de matrícula, declarações diversas, atestados, histórico escolar, entre outros, são feitos no 
Portal do Discente, além da utilização dos Portais de Periódicos e Bases de Dados e demais serviços das 
bibliotecas (setorial e central). 
1.18. Material didático institucional   Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais
que não contemplam material didático institucional no PPC. (Para fins de autorização, considerar o 
material didático institucional disponibilizado para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança - 100% 
presencial. 
1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   Obrigatório para cursos a 
distância. NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, 
tutores e estudantes no PPC. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança - 100% 
presencial. 
1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem  5 
Justificativa para conceito 5:O sistema de avaliação das disciplinas do curso está previsto de maneira 
excelente no PPC. O discente diferentes oportunidades de avaliações distribuídas no período letivo, sendo a 
média final igual ou maior que 7,0. 



1.21. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de análise: 
disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com 
capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à matricula total prevista para o curso; a 
previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada 
vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; 
atendimento primário e secundário capaz de diagnosticar, tratar as principais doenças e apto a referir 
casos que necessitem cuidados especializados) 

5 

Justificativa para conceito 5:A entrada de alunos no curso se dá uma sempre no segundo semestre do ano. 
Não há verificação de habilidades específicas. São oferecidas 30 (trinta) vagas, sendo todas via ENEM/SISU.
As vagas remanescentes, não preenchidas, são oferecidas em Edital próprio, logo após o processo de 
encerramento do SISU. 
1.22. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas. NSA para os 
demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

5 

Justificativa para conceito 5:As ações que permitem a integração com as escolas de educação básica das 
redes públicas estão implantadas de maneira excelente através dos Estágios Curriculares Supervisionados e 
atividades de observação, acompanhamento e pesquisa. 
1.23. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS - relação alunos/docente   
Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a integração com o sistema 
local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança. 
1.24. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS – relação alunos/usuário   
Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a integração com o sistema 
local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança. 
1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos. NSA 
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança. 
1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde   Obrigatório para os cursos da área da saúde. 
NSA para Medicina e demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança. 
1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para 
demais cursos. 

4 

Justificativa para conceito 4:As atividades de prática de ensino estão muito bem implantadas conforme as 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica, da Formação de Professores e da área de conhecimento da 
Licenciatura, de acordo com os Planos de Ensino. 

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do 
Curso, Plano de Desenvolvimento Institucional, Políticas de Formação Docente, Formulário 
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC, Documentação Comprobatória e Catálogo 
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber. 

4.670 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 5 
Justificativa para conceito 5:O NDE do curso é formado por 10 professores, sendo 6 doutores e 4 mestres. 
é regido pela Portaria Interna 08/2018/DAC/CCTA. O NDE é atuante e vem trabalhando nos últimos anos na
reconfiguração e renovação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Dança - Licenciatura. É formada 
pelos professores: • Juliana Costa Ribeiro – Mestrado – Regime de trabalho – DE • Candice Didonet – 
Mestrado – Regime de trabalho - DE • Arthur Marques de Almeida Neto - Doutorado - Regime de trabalho - 
DE • Bárbara Conceição Santos da Silva – Doutorado – Regime de trabalho - DE • Carolina Dias Laranjeira 
– Doutorado – Regime de trabalho - DE • Guilherme Barbosa Schulze – Doutorado – Regime de trabalho – 
DE • Líria de Araújo Morais – Doutorado – Regime de trabalho - DE • Sérgio José de Oliveira – Mestrado – 
Regime de trabalho – DE • Victor Hugo Neves de Oliveira – Doutorado – Regime de trabalho – DE.

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5 
Justificativa para conceito 5:A coordenação do curso, em seus aspectos gestão do curso, relação 
com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados superiores, atende de maneira 
excelente ao curso avaliado. A coordenação dispões de 20h semanais para as atividades inerentes ao



curso. Atualmente o curso é coordenado pela professora Msc.Juliana Costa Ribeiro, Mestre em 
Comunicação e Semiótica, pela Pontificia Universidade de São Paulo- PUC/SP, com Especialização
em Estudos Contemporâneos em Dança, pela Universidade Federal da Bahia, Graduação em 
Pedagogia, pela Universidade Estácio de Sá, UNESA/RJ e Graduação em Dança pela Faculdade 
Angel Vianna, FAV/RJ. . A referida professora foi nomeada pela Portaria PROGEP n. 1116, de 26 
de abril de 2017 nº para exercer a função de coordenadora do curso de Dança - Licenciatura, pelo 
período de 02 anos. 
2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) 
coordenador (a)   (Para casos de CST, as experiências de gestão acadêmica dos coordenadores
de curso em nível técnico - Ensino Básico -  também podem ser consideradas, englobando 
todos os setores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão, em qualquer nível) 

3 

Justificativa para conceito 3:A coordenação do curso está a cargo da professora Mestre Juliana 
Costa Ribeiro que tem 6 (seis) anos de experiência profissional no magistério superior. 
2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso   Obrigatório para cursos presenciais.
NSA para cursos a distância. 

4 

Justificativa para conceito 4:A coordenadora do curso, professora Juliana Costa ribeiro, está 
enquadrada no regime de tempo integral, dedicação exclusiva: 20 horas para docência, reuniões de 
planejamento, atividades didáticas e administrativas e 20 horas para gestão e condução do curso. 
Como o curso apresenta 30 vagas totais anuais, a razão entre o número de vagas por horas 
destinadas à coordenação do curso (30/20= 15) 
2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA para 
cursos presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica para o curso avaliado: Licenciatura em Dança - 
100% presencial 
2.6. Titulação do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os docentes 
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

5 

Justificativa para conceito 5:No formulário e-Mec estão elencados 21 professores para o curso de 
Dança, licenciatura, da UFPB,porém houve alteração na lista dos docentes, a saber: 10 professores 
não pertencem ao quadro de professores do curso por não ministrarem mais componentes 
curriculares nos últimos dois anos. Houveram novas. O percentual dos docentes do curso com 
titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é maior ou igual a 75% - total de 11 
docentes. 
2.7. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5 

Justificativa para conceito 5:O percentual de doutores do curso é maior que 35%. O curso 
avaliado conta com 08 (oito) professores doutores - total de 11 docentes. 
2.8. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os 
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a 
figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% 
e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a 60% e menor que 70% Conceito 4 – maior 
ou igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou igual a 80%) 

5 

Justificativa para conceito 5:T odos os/as professores/as que atuam no Curso têm regime integral 
(40h) de trabalho, com Dedicação Exclusiva (DE), sendo assim o percentual do corpo docente 
efetivo com regime de trabalho de tempo parcial ou integral é maior ou igual a 80%. 
2.9. Experiência profissional do corpo docente   (Para fins de autorização, considerar os 
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura.   (Para os cursos de

5 



Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor 
que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% 
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo 
menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 
anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos) 
Justificativa para conceito 5:T odos os professores tem experiência profissional, excetuada o 
magistério superior de pelo menos 6 anos; assim um contingente maior ou igual a 80% do corpo 
docente efetivo possui experiência profissional (excluídas as atividades no magistério superior) de, 
pelo menos, 2 anos para licenciaturas. 
2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica   (para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se licenciaturas)   Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os demais cursos. 

5 

Justificativa para conceito 5:O Curso de Licenciatura em Dança possui em seu quadro 11 
professores. Destes, 8 atuaram no ensino básico pelo menos 3 anos, logo, um contingente maior ou 
igual a 50% do corpo docente efetivo tem, pelo menos, 3 anos de experiência no exercício da 
docência na educação básica, conforme comprovação in loco. 
2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise 
passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 
anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos 
Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 –
maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou 
igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)   

5 

Justificativa para conceito 5:O corpo docente do curso apresenta 11 professores(as),todos os 
docentes apresentam experiência profissional em magistério superior de pelo menos 3 anos, 
conforme comprovação documental in loco, demonstrando um contingente maior que 80%. 
2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas    Obrigatório para cursos a 
distância (relação entre o número de docentes - 40h em dedicação à EaD - e o número de 
vagas). NSA para cursos presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança - o curso
é 100% presencial 
2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  4 
Justificativa para conceito 4:O colegiado de curso é regido pela Portaria 018/2018 que dispõe 
sobre a constituição do colegiado do curso de Dança da UFPB e está muito bem 
regulamentado/institucionalizado, considerando, os aspectos: representatividade dos segmentos, 
periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões. É composto por 07 membros, 
a saber: - professora Juliana Costa Ribeiro, Presidente, Candice Didonet, vice-presidente, Elthon 
Gomes Fernandes, representante do Depto. de Artes, Elisa Gonçalves, representante do Depto. de 
Habilitações Pedagógicas, Walkíria Pinto de Carvalho, representante do depto. de Metodologia da 
Educação e Lenise Oliveira Lopes Sampaio, representante do Depto. de Habilitações Pedagógicas. 
Há representação estudantil, com mais um membro. Total= 7 (sete) membros. 
2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5 

Justificativa para conceito 5:Os professores apresentaram documentação comprobatória e 
currículo lattes atualizado e possuem mais de 9 produções nos últimos 3 anos. 
2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso   (Para fins de autorização, considerar
os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

NSA



bacharelados/licenciaturas)   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, 
que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme 
Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais. 
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança - o curso
é 100% presencial 
2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de autorização, 
considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos,
se bacharelados/licenciaturas)   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, 
reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, 
conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança- o curso 
é 100% presencial 
2.17. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   Obrigatório para 
cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do 
curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos 
presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança- o curso 
é 100% presencial 
2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Exclusivo para o 
curso de Medicina. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança 
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica   Exclusivo para 
o curso de Odontologia. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso avaliado: Licenciatura em Dança 
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para os cursos da área 
de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos . 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança não faz parte da área 
de saúde. 
Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do 
Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos 
Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber. Formulário Eletrônico preenchido 
pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória. 

3.730

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de autorização, 
considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

3 

Justificativa para conceito 3:Os gabinetes de trabalho destinados ao trabalho de professores com 
tempo integral, estão divididos em 2 salas e são utilizados coletivamente. Cada ambiente possui 2 
computadores, mesas e armários. Considerando o numero total de professores do curso (11), os dois
ambientes são suficientes, já que são utilizados em regime de revezamento, de acordo com os 
horários diários de cada um. Todos com dimensão, iluminação, acústica, ventilação, climatização, 
conservação e comodidade. Porém, no bloco do Departamento de Artes Cênicas (conhecido como 
"Abacatão"), não há acessibilidade, pois, apesar das salas se localizarem no piso superior, não há 
rampa de acesso ou elevador. Os banheiros são devidamente acessíveis para cadeirantes. 
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 
Justificativa para conceito 3:O gabinete da Coordenadora do Curso está localizado conjuntamente
com os gabinetes dos demais coordenadores do Departamento de Artes da UFPB. São gabinetes 
individuais devidamente identificados, cada um com equipamento de informática com acesso à 
internet e ao SIGAA. Porém, apesar de muito organizado, as paredes que dividem os gabinetes são 
baixas, o que impede o atendimento individualizado e particular de alunos ou professores. Neste 



caso, a coordenadora informou que na situação que exige tratamento sigiloso e particular com aluno
ou professore, são utilizados espaços alternativos. 
3.3. Sala de professores   (Para fins de autorização, considerar a sala de professores implantada 
para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de trabalho para 100% dos 
docentes do curso. 

3 

Justificativa para conceito 3:As duas salas de professores, também chamadas de "salas de apoio", 
estão localizadas no bloco do Centro de Artes. Possuem mobiliário, condições de acessibilidade e 
atendem de maneira suficiente a demanda de professores do curso. 
3.4. Salas de aula   (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

4 

Justificativa para conceito 4:As salas de aula implantadas e utilizadas pelo curso são suficientes, 
levando em consideração o numero de vagas oferecidas. Possuem equipamentos, carteiras, 
climatização, iluminação, boa acústica, pisos devidamente preparados, conservação, limpeza e 
comodidade. Porém, por se localizarem no primeiro andar do bloco do Departamento de Artes, não 
há rampa de acesso nem elevador. Se necessário, no caso de pessoas com necessidades especiais, as 
atividades de sala de aula são alocadas para o piso térreo. No total, são 8 (oito) salas de aula 
destinadas às atividades teóricas do curso. 
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática   (Para fins de autorização, considerar os 
laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

3 

Justificativa para conceito 3:O curso utiliza os dois laboratórios de informática (denominados 
"CHIP") localizados no CCHLA - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, onde o curso estava 
localizado antes de se alocar para o Centro de Artes. Porém, em visita realizada in loco, foi 
contatado que o laboratório CHIP 1 está interditado por problemas técnicos em função da troca da 
rede elétrica. Neste laboratório, estão à disposição dos alunos, 38 (trinta e oito) terminais de 
computadores interligados à rede de internet e sistema SIGAA. 
3.6. Bibliografia básica   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia básica 
disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1 título virtual 
por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passa a figurar da seguinte 
maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – de 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 – de 6 a 13 
vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais   Procedimentos para cálculo: Identificar as 
unidades curriculares (disciplinas) do curso, identificar os títulos (livros) da bibliografia básica 
em cada unidade, localizar o quantitativo (nº de exemplares) de cada título relacionado, dividir o 
nº de vagas pelo somatório de exemplares em cada disciplina, calcular a média dos resultados 
das divisões anteriores.   Caso algum título da bibliografia básica atenda a outro(s) curso(s), é 
necessário dividir o total de vagas do(s) outro(s) curso(s) pelo total de exemplares do título e 
recalcular a média considerando esses valores. 

3 

Justificativa para conceito 3:Todo o acervo bibliográfico disponível para o curso está localizado 
na Biblioteca Setorial, do Centro de Artes, e na Biblioteca Central da UFPB. O acervo está tombado
e informatizado junto ao patrimônio da IES e está disponível, em parte, na proporção de 3 (três) 
exemplares por título somente para algumas unidades curriculares. Os alunos tem acesso à 
disponibilidade do acervo da biblioteca através da área do aluno (internet). Como amostragem, esta 
comissão de avaliadores pode apontar: 1) Disciplina: Anatomia e Fisiologia para a Dança - 
Indicação bibliografia básica: "Anatomia da Dança", HAAS, J. Há somente 1 exemplar disponível; 
2) Disciplina: Arte e Sociedade - Indicação bibliográfica básica: "A necessidade da arte", 
FISCHER, E. Há somente 1 exemplar disponível; 3) Disciplina: Evolução da Dança Cênica: 
indicação bibliográfica: "História da Dança", CAMINADA, E. Há somente 1 exemplar disponível; 
4) Disciplina: Experiências Sonoras Criativas - indicação bibliográfica: "Forma e Estrutura da 
Música", BENNETT, R. Há somente 1 exemplar disponível 5) Disciplina: Modernidade na Dança 



brasileira e paraibana - Indicação bibliográfica: "A história do ensino da dança em João Pessoa", 
CESAR, A. Há somente 1 exemplar disponível. Entre outras... Porém, em alguns componentes 
curriculares, a bibliografia básica faz a indicação de livros com grandes quantidades 
disponibilizadas ao curso, além das previstas neste instrumento de avaliação. 
3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia 
complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

3 

Justificativa para conceito 3:A bibliografia complementar está suficientemente implantada e 
disponível na biblioteca setorial do Centro de Artes e na biblioteca Central. Alguns componentes 
curriculares apresentam indicação de bibliografia complementar cuja quantidade de títulos não está 
suficientemente disponível. Está totalmente informatizada e disponível para consulta e reservas por 
parte dos alunos e professores através do SIGAA. 
3.8. Periódicos especializados   (Para fins de autorização, considerar os periódicos relativos às 
áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   
Para fins de autorização, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:   Conceito 
1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou 
igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 – maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou 
igual a 12 

5 

Justificativa para conceito 5:A IES disponibiliza as bases de dados NBR (Normas Técnicas 
Brasileiras), NM (Normas Mercosul), E-Volution, Minha Bilioteca e Portal CAPES, com acesso 
livre aos alunos. 

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios especializados.   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 
especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados 
da sede e dos polos.   Para Pedagogia é obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as 
demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é 
obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório 
verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é 
obrigatório verificar a Fazenda Escola. 

5 

Justificativa para conceito 5:Em visita aos espaços destinados às práticas, esta comissão observou,
in loco, os seguintes espaços: - Laboratório de Caracterização e Figurinos I; - Laboratório de 
Caracterização de Figurinos II; - Laboratório de Corpo sonoro e outras Tecnologias; - Laboratório 
de Experimentos com objetos de Cena; - Laboratório de Artes Cênicas e Educação I; - Laboratório 
de Artes Cênicas e Educação II, Laboratório de Anatomia; - Laboratório de Pesquisa e Produção, 
todos localizados no bloco do Centro de Artes. 
3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios especializados.   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 
especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados 
da sede e dos polos.   Para Pedagogia é obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as 
demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é 
obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório 
verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é 
obrigatório verificar a Fazenda Escola. 

4 

Justificativa para conceito 4:Os laboratórios: - Laboratório de Caracterização e Figurinos I; - 
Laboratório de Caracterização de Figurinos II; - Laboratório de Corpo sonoro e outras Tecnologias; 
- Laboratório de Experimentos com objetos de Cena; - Laboratório de Artes Cênicas e Educação I; -
Laboratório de Artes Cênicas e Educação II, Laboratório de Anatomia; - Laboratório de Pesquisa e 
Produção, todos localizados no bloco do Centro de Artes, estão implantados e oferecem muito bem 



um padrão de qualidade, com equipamentos, mobiliário, mobilidade, comodidade, iluminação e 
climatização, equipamentos de segurança e disponibilidade de insumos. As atividades 
desenvolvidas nesses espaços estão de acordo com o currículo do curso. 
3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios especializados.   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 
especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados 
da sede e dos polos.   Para Pedagogia é obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as 
demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é 
obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório 
verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é 
obrigatório verificar a Fazenda Escola. 

5 

Justificativa para conceito 5:Os laboratório disponíveis para o curso:- Laboratório de 
Caracterização e Figurinos I; - Laboratório de Caracterização de Figurinos II; - Laboratório de 
Corpo sonoro e outras Tecnologias; - Laboratório de Experimentos com objetos de Cena; - 
Laboratório de Artes Cênicas e Educação I; - Laboratório de Artes Cênicas e Educação II, 
Laboratório de Anatomia; - Laboratório de Pesquisa e Produção, estão implantados com as devidas 
normas de funcionamento. Há dispositivos de segurança e apoio técnico de manutenção dos 
equipamentos e servem muito bem à comunidade acadêmica do curso, levando em consideração o 
numero de alunos e vagas anuais oferecidas. 
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)   
Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança é totalmente 
presencial. 
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de Direito. 
NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança. 
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação   
Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança. 
3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados   Obrigatório para cursos da
área da saúde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.   (Para o curso de 
Medicina, verificar o cumprimento da Portaria MEC/MS 2.400/07) 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança e portanto não faz 
parte da área de saúde 
3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para os cursos da área de saúde, 
desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança e portanto não faz 
parte da área de saúde 
3.17. Biotérios   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. 
NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança e portanto não faz 
parte da área de saúde. 
3.18. Laboratórios de ensino para a área da saúde   Obrigatório para os cursos da área de 
saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança e portanto não faz 
parte da área de saúde 
3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que 
contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA



Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança e portanto não faz 
parte da área de saúde. 
3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que 
contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é Licenciatura em Dança e portanto não faz 
parte da área de saúde. 
3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)   Obrigatório para todos os cursos que contemplem 
no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso Licenciatura em Dança não tem contempla em seu PPC 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo seres humanos. No entanto tem como referencia 
para este tema o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde – CEP/CCS/UFPB 
criado em 18 de junho de 1997 e divulgado amplamente em conjunto com a Resolução 
466/12/CONEP/CNS/MS para todos os cursos e as áreas de conhecimento da UFPB. 
3.22. 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:O PPC do curso avaliado: Licenciatura em Dança, não contempla
a utilização de animais em pesquisas. 
4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso   NSA para cursos que não têm Diretrizes 
Curriculares Nacionais 

Sim

Justificativa para conceito Sim:O novo Projeto Pedagógico do Curso apresentado está coerente 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Dança: RESOLUÇÃO Nº 3 
DE 8 DE MARÇO DE 2004, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CÂMARA DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR bem como, com a RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO 
DE 2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica em nível superior. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica , conforme disposto na Resolução 
CNE/CEB 4/2010   NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais 

Sim

Justificativa para conceito Sim:O Curso de Licenciatura em Dança está alicerçado na formação 
artística em dança, regulamentada pela resolução CNE nº 3, de 08 de março de 2004 somado ao 
estudo dos fundamentos sócio-político-pedagógicos que norteiam a formação pedagógica dos 
cursos de Licenciatura regidos pela Resolução CNE/CP 02/2002 e pela resolução nº 04/2004 do 
CONSEPE – UFPB. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena , nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a
redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 
1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

Sim

Justificativa para conceito Sim: O PPC em sua matriz curricular apresenta o conteúdo curricular: 
Dança populares: Matrizes Étnicas e Corporalidade em consonancia com as Diretrizes Curriculares 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 
11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 



4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos , conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 
30/05/2012. 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:O PPC do Curso de Licenciatura em Dança apresenta o 
componente curricular optativo: Educação e Inclusão Social que trata da temática Educação em 
Direitos Humanos, em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista , conforme disposto 
na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:O PPC do Curso Licenciatura em Dança não apresenta em sua 
matriz curricular nenhuma disciplina com a temática dos direitos da pessoa com transtorno do 
espectro autista. No entanto O regimento nº 16/2015 da UFPB em seu artigo 268 trata da questão 
quando define os estudantes com necessidades especiais que exigem procedimentos ou recursos 
educacionais especiais. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.6. Titulação do corpo docente   (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) Sim 
Justificativa para conceito Sim:A IES apresentou os seguintes professores como efetivos do curso
com sua respectiva titulação como discriminado abaixo: Adriana Fernandes, doutorado; Ana Valéria
Ramos Vicente, Doutorado; Arthur Marques de Almeida Neto doutorado, Candice Didonet, 
mestrado, Carolina Dias Laranjeira, doutorado; Elthon Gomes Fernandes da Silva, doutorado; 
Guilherme Barbosa Schulzer, doutorado; Juliana Costa Ribeiro, mestrado; Líria de araujo Morais, 
doutorado; Sergio José de Oliveira, mestrado; Victor Hugo Neves de Oliveira. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito?  

4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE)   (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)   NSA 
para cursos sequenciais 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:O Núcleo Docente Estruturante atende a Resolução CONAES N° 
1, de 17/06/2010 e é composto pelos seguintes professores: Juliana Costa Ribeiro, mestre; Candice 
Diconet, mestre; Carolina Dias Laranjeira, doutora; Victor Hugo Neves de Oliveira, doutor; Líria de
Araújo Morais, doutora; bárbara Conceição Santos da silva, mestre, Arthur Marques de Almeida 
Neto, doutor; Sérgio José de Oliveira, mestre; Guilherme Barbosa Schulze, doutor e Márcia 
Chíamulera doutora. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia   (Portaria Normativa N° 12/2006)   
NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais 

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA o curso em avaliado é Licenciatura em Dança. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.9. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia   (Portaria 
N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3, 18/12/2002)   
NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais 

NSA



Justificativa para conceito NSA:O Curso avaliado é Licenciatura em Dança. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.10. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas     Resolução 
CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 
04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP Nº 1/2006 
(Pedagogia). Resolução CNE/CP N° 1/2011 (Letras). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 
2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada)   NSA 
para tecnológicos e sequencias 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:O PPC do Curso de Licenciatura em Dança a presenta a seguinte 
carga horária total do curso de 3210 horas/aula (214 créditos) assim distribuída: Conteúdo básicos 
profissionais: 2055 (64%), Conteúdos Complementares de Aprofundamento: 1155 (36%). Tempo 
para Integralização Curricular: Mínimo 08 períodos letivos e Máximo: 12 períodos letivos.Limite 
de créditos por período Letivo: Minimo:18 créditos e máximo de 28 créditos 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.11. Tempo de integralização   Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 
Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, 
Presencial). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior
- cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
licenciatura - e formação continuada)   N SA para tecnológicos e sequenciais 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:O PPC apresenta o seguinte:Tempo para Integralização Curricular:
Mínimo 08 períodos letivos e Máximo: 12 períodos letivos.Limite de créditos por período Letivo: 
Minimo:18 créditos e máximo de 28 créditos. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida , 
conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 
10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 
3.284/2003. 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:Como pode-se verificar nas informações apensadas ao Formulário
Eletrônico a IES manifestou-se em relação a este requisito. No entanto a comissão constatou que o 
Departamento de Artes Cênicas (Abacatão) onde funciona a maior parte das atividades do curso não
possui elevador e nem rampas de acesso embora os banheiros masculino e feminino tenham 
acessibilidade. O curso quando necessário adapta-se com aulas no térreo para atender os cadeirantes
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.13. Disciplina de Libras   (Dec. N° 5.626/2005)  Sim 
Justificativa para conceito Sim:O PPC do curso avaliado contempla a disciplina Libras é 
oferecida em em caráter obrigatório no 4º período, com 60 horas (4 créditos) 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.14. Prevalência de avaliação presencial para EaD   (Dec. N° 5.622/2005, art. 4°, inciso II, § 
2°)   NSA para cursos presenciais 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é totalmente presencial. 
Critério de análise: 



A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.15. Informações acadêmicas   (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela 
Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:Em visita in loco a comissão constatou que as informações 
acadêmicas estão disponibilizadas de forma virtual através da plataforma SIGAA e também na 
forma impressa. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.16. Políticas de educação ambiental   (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 
4.281 de 25 de junho de 2002) 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:A matriz curricular do curso contempla o conteúdo curricular 
Seminário de educação Ambiental. Esta temática integra ainda as outros componentes curriculares 
de forma transversal. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.17. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.     Resolução CNE N° 2, de 1° 
de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de 
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação 
continuada).   NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais   

Sim 

Justificativa para conceito Sim:A comissão constatou que o curso Licenciatura em Dança já 
elaborou um novo PPC adequando-se as Diretrizes Curriculares para o curso de Dança e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica bem como as
resoluções pertinentes. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final : 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

Esta comissão, formada pelos avaliadores Nelson Rodrigues da Silva (ponto focal) e Valter Luiz
Trevisan, tendo realizado as considerações sobre todos os indicadores das três dimensões avaliadas
e  sobre  os  requisitos  legais,  todas  integrantes  deste  relatório,  atribuiu,  em  conseqüência,  os
seguintes conceitos por Dimensão:

DIMENSÃO      CONCEITO

Dimensão 1:              4,95
Dimensão 2:              4,67
Dimensão 3:              3,73

Considerando os  referenciais  de  qualidade  dispostos  na  legislação  vigente,  nas  orientações  do
Ministério  da  Educação,  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  em  vigor  e  registrados  neste
Instrumento de Avaliação, o Curso de DANÇA, licenciatura, da Universidade Federal de Paraíba,
tem como conceito final 5,0 (cinco). 

CONCEITO FINAL 

5 


