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A Universidade da Paraíba foi criada em 1955 através da Lei estadual nº. 1.366, de 02 de dezembro de
1955,  como  resultado  da  junção  de  algumas  escolas  superiores.  A sua  federalização  foi  aprovada  e
promulgada  pela  Lei  nº.  3.835,  de  13  de  dezembro  de  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, com atividades distribuídas por
dois espaços urbanos diferentes. A singularidade multicampi da UFPB aumentou, com sua atuação passando
para  mais  seis  campus,  além  de  Campina  Grande,  sendo  estes  nas  cidades  de  João  Pessoa,  Areia,
Bananeiras, Patos, Sousa e Cajazeiras. As interrelações decorrentes dessa estrutura multicampi implicaram
maior  descentralização  e  custos  operacionais  mais  elevados.
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. A partir de então, a UFPB ficou
composta pelos campus de João Pessoa, Areia e Bananeiras. Em 2006 foi criado um campus, com sede no
Litoral Norte do Estado,  abrangendo os municípios de Mamanguape e Rio Tinto.  Atualmente,  a UFPB
possui os seguintes campus 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  (Areia):  Centro  de  Ciências  Agrárias  (CCA);  Campus  III  (Bananeiras):
Centro de Ciências  Humanas,  Sociais  e  Agrárias  (CCHSA) e  Campus IV (Mamanguape e  Rio Tinto):
Centro  de  Ciências  Aplicadas  e  Educação  (CCAE).
A Universidade Federal da Paraíba, objetivando atender aos atuais anseios da sociedade, particularmente no
que se refere à criação, à aplicação e à democratização do conhecimento, estabelece como missão a 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. E
tem como visão ser Uma universidade comprometida com a excelência acadêmica e com formas gerenciais
e  organizacionais  avançadas  e  eficazes  que  possam  promover  a  sua  liderança  no  processo  de
desenvolvimento  científico-tecnológico,  socioambiental,  econômico  e  cultural.
A Graduação 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 possibilitará o alcance das metas gerais previstas para o Plano de Desenvolvimento
Institucional da UFPB; já a Pós-Graduação estabelecida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
(PRPG) está em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020.
Em nível da integração da pós-graduação com a graduação, destaca-se a importância da implementação dos
Programas de Iniciação Científica e Tecnológica e dos Programas Acadêmicos, nos quais os alunos bolsistas
e voluntários integram os grupos de pesquisas, vinculados aos Programas de Pós-Graduação da UFPB e
cadastrados  no  Diretório  dos  Grupos  de  Pesquisa  do  CNPq.
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.  No  contexto  científico  e  tecnológico,  a  UFPB  se  destaca  pelo
desenvolvimento  em  diversas
áreas,  hoje  consideradas  estratégicas,  tais  como:  geração  alternativa  de  energia,  com destaque  para  o
biodiesel  e  gás  natural,  desenvolvimento  de  materiais  nanométricos,  fármacos  e  medicamentos,
biotecnologia,  química  medicinal,  entre  outras.  
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.
A UFPB atualmente apresenta um importante instrumento de transparência do uso dos recursos com a
comunidade  universitária  no  processo  de  discussão  e  alocação  por  meio  do  modelo  da  Universidade
Participativa.  Caracterizado  como  um  modelo  de  planejamento  participativo,  com  a  possibilidade  de
facilitar  a  operacionalização  das  ações  de  acompanhamento,  de  monitoramento  dos  resultados  e  de
avaliação,  instituindo  a  Democracia  Participativa  na  Gestão  da  Universidade  com a  criação  de  novos
espaços de diálogo com a comunidade, através de uma metodologia baseada na realização de Audiências
Públicas.
O grande desafio apontado no PDI é a busca por ferramentas que viabilizem que o conhecimento produzido
na  UFPB  esteja  voltado,  também,  para  solução  de
problemas sociais e ambientais. Com relação às questões ambientais, em 2013, foi criada a comissão de
gestão ambiental (CGA) que é responsável pela formulação, execução e acompanhamento de políticas de
gestão ambiental. Com relação aos problemas sociais, há assimetrias advindas dos programas de inclusão e
de ações afirmativas do Governo Federal. Assim, em uma sociedade ainda desigual, a UFPB busca avançar,
através das ações no presente PDI, na redução dessas assimetrias do ponto de vista da formação acadêmica,
para que todos tenham igual oportunidade para conclusão de seus cursos. 



Curso: 

O curso de Teatro - Licenciatura tem antecedentes na antiga Licenciatura de Educação Artística com a
habilitação em Artes Cênicas criada na UFPB nos anos de 1977 que se extinguiu em em 2007.  Nesse
mesmo  ano  (2007)  foi  implementado  o  Curso  de  Teatro  incluindo  Bacharelado,  com  habilitação  em
Interpretação,  e  Licenciatura  formando  suas  primeiras  turmas  em  2010.  Em  2015  os  dois  cursos  se
desmembram ganhando autonomia e foi  criado, dessa maneira, o curso de Teatro (Licenciatura) com a
proposta  que  o  aluno  se  formasse  um  “professor-artista”.  
A Licenciatura  em  Teatro  é  regida  pela  Resolução  08/2015  que  “Aprova  a  reformulação  do  Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Teatro – Licenciatura”. Tem atuado de modo vigoroso tanto na rede
de Educação Básica do município de João Pessoa e municípios adjacentes, quanto em projetos voltados para
a comunidade, através de ações de como Projetos de Extensão (PROBEX, Fluex, UFPB no seu município-
Educação,  Arte  e  Cultura,  eventos)  com  cursos  e  oficinas  (Fluex,  Estágio  III),  Projetos  de  Ensino
(PROLICEN, Residência Pedagógica) e Projetos de Pesquisa (PIBIC, PIVIC e outros). Neste sentido, o
curso de Licenciatura em Teatro vem reafirmando o compromisso de formação de seus discentes de modo
plural, calcado no tripé que consolida o fazer acadêmico – Ensino, Pesquisa e Extensão. O referido curso
funciona  em período  integral  (tarde  e  noite),  com carga  horária  de  3.240  horas/aula,  totalizando  216
créditos.  O tempo de integralização curricular  é  de 08 períodos letivos  mínimos e  12 períodos letivos
máximos.  
É coordenado pela professora  Doutora Márcia  Chiamulera,  Doutora em Cinema, Música e Teatro pela
Universidade de Bolonha-Itália (2010- 2014), Mestre em Ciências Sociais (UFSM- 2008-2010), graduada
em Artes  Cênicas  (2003-2008).  Foi  professora  substituta  no  Departamento  de  Técnicas  do  Espetáculo
(UFBA) e no Departamento de Arte Dramática (UFRGS). Ingressou na Universidade Federal da Paraíba em
Outubro  de  2016,  estando,  portanto  há  2  anos  e  6  meses  na  UFPB.  É  coordenadora  do  Curso  de
Licenciatura em Teatro desde março de 2018 e vice-coordenadora do curso de Licenciatura em teatro no
período de 2017-2018. O NDE do curso é composto por 08 docentes, todos com formação stricto sensu.

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 108 Mês(es)

ANA VALERIA RAMOS 
VICENTE 

Doutorado Integral Estatutário 108 Mês(es)

ARTHUR MARQUES DE 
ALMEIDA NETO 

Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

BARBARA CONCEICAO 
SANTOS DA SILVA 

Mestrado Integral Estatutário 53 Mês(es)

CANDICE DIDONET Mestrado Integral Estatutário 49 Mês(es)

CAROLINA DIAS 
LARANJEIRA 

Doutorado Integral Estatutário 56 Mês(es)

ELIAS DE LIMA LOPES Mestrado Integral Estatutário 168 Mês(es)

ELTHON GOMES 
FERNANDES DA SILVA 

Doutorado Integral Estatutário 42 Mês(es)

ERLON CHERQUE PINTO Doutorado Integral Estatutário 90 Mês(es)

GUILHERME BARBOSA 
SCHULZE 

Doutorado Integral Estatutário 135 Mês(es)

JOSE AMANCIO TONEZZI 
RODRIGUES PEREIRA 

Doutorado Integral Estatutário 96 Mês(es)

JOSE EVERALDO DE 
OLIVEIRA VASCONCELOS

Mestrado Integral Estatutário 396 Mês(es)



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

JULIANA COSTA RIBEIRO Mestrado Integral Estatutário 54 Mês(es)

LIRIA DE ARAUJO 
MORAIS 

Doutorado Integral Estatutário 17 Mês(es)

LUCIA GOMES SERPA Mestrado Integral Estatutário 108 Mês(es)

MARCIA CHIAMULERA Doutorado Integral Estatutário 9 Mês(es)

MICHELLE APARECIDA 
GABRIELLI 

Mestrado Integral Estatutário 56 Mês(es)

OSVALDO ANTONIO 
ANZOLIN 

Mestrado Integral Estatutário 120 Mês(es)

PAULA ALVES BARBOSA 
COELHO 

Doutorado Integral Estatutário 132 Mês(es)

PAULO ROBERTO VIEIRA 
DE MELO 

Doutorado Integral Estatutário 207 Mês(es)

SERGIO JOSE DE 
OLIVEIRA 

Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

VICTOR HUGO NEVES DE
OLIVEIRA 

Doutorado Integral Estatutário 30 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. 

3.900 

1.1. 

Contexto educacional

4 

Justificativa para conceito 4:O curso de Teatro (Licenciatura) da UFPB foi implementado em 2015 
(resolução 07/2015 do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba). Seu 
Projeto Político Pedagógico contempla de maneira muito boa, as demandas efetivas de natureza econômica, 
social, cultural e política. As demandas de natureza ambiental estão contempladas no PPC de modo 
transversal. 
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 4 
Justificativa para conceito 4:As políticas institucionais do PDI de ensino, da extensão e da pesquisa, de 
acordo com a documentação disposta à comissão e nas reuniões realizadas com a coordenação de curso e 
CPA, se encontram implantadas no PDI da instituição e atendem muito bem, no âmbito do curso de Teatro - 
Licenciatura. 
1.3. Objetivos do curso 3 
Justificativa para conceito 3:O curso de Teatro - Licenciatura, de acordo com o PPC disposto no 
instrumento do e-mec, tem por objetivo geral proporcionar a formação profissional do(a) Professor(a) de 
Teatro, através das práticas e os conteúdos específicos desta área de conhecimento, tornando-o apto a 
participar ativa e criativamente de processos artísticos e educacionais, e exercer com competência e ética os 
seus papéis, correspondendo ao mesmo tempo às exigências legais ao exercício da profissão. Nota-se, 
contudo, que não há na estrutura curricular e explicito nas ementas das unidades curriculares a discussão da 
ética profissional. Estando esta questão discutida por iniciativa do docente. Do mesmo modo, apesar do 
perfil docente ter um forte viés do trabalho corporal, esta questão não se evidencia no perfil do egresso. Esta 



comissão aponta os objetivos do curso como suficiente, em uma análise sistêmica e global, com os aspectos 
do perfil profissional do egresso, da estrutura curricular e do contexto educacional. 
1.4. Perfil profissional do egresso 3 
Justificativa para conceito 3:De acordo com o PPC do curso os egressos estarão capacitados a atuar como 
professores de Teatro numa perspectiva interdisciplinar, plural e respeitosa a integridade física e psicológica 
dos seus alunos. Serão capazes de integrar teoria e pratica a partir de uma reflexão ética e crítica do papel 
social e artístico das diversas praticas teatrais. Assim, o perfil profissional expresso no PPC atende de 
maneira suficiente as competências do egresso do curso de Teatro - Licenciatura. 
1.5. Estrutura curricular (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso 
estejam contempladas no PPC) 

4 

Justificativa para conceito 4:Com base na estrutura curricular apresentada no PPC do curso avaliado se 
encontra de acordo com a resolução 07/2010 do CONSEPE. A composição curricular é composta de 
conteúdos básicos profissionais, de caráter obrigatório; conteúdos complementares, constituídos por 
disciplinas de aprofundamento; conteúdos de formação pedagógica; Estágios supervisionados obrigatórios 
atendendo de maneira muito boa, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, 
interdisciplinaridade, acessibilidade pedagógica e atitudinal, compatibilidade da carga horária total (em 
horas), articulação da teoria com a prática. 

1.6. Conteúdos curriculares 3 
Justificativa para conceito 3:Os conteúdos curriculares implantados possibilitam, de maneira suficiente, o 
desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos atualização, acessibilidade, adequação das cargas horárias (em horas), adequação da bibliografia. A 
abordagem de conteúdos pertinentes 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 presentes nas disciplinas 
Educação das relações étnico-raciais, Tradições brasileiras, Fundamentos sócio-históricos em educação, 
Fundamentos sócio-filosóficos em educação. A abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação
ambiental não estão devidamente tratados no âmbito do curso, de acordo com seu PPC e nem explicitas nas 
ementas das unidades de ensino. São tratadas de modo assistemáticos por alguns docentes, como se observou
na reunião com os professores. 
1.7. Metodologia 4 
Justificativa para conceito 4:Foi possível observar nas reuniões com os alunos e professores que a 
metodologia das atividades pedagógicas apresentam muito boa coerência em relação a acessibilidade 
pedagógica e atitudinal, com relatos explicitando o modo de superação das dificuldades de aprendizagem e o 
modo de percepção, valorização do outro e as suas diferenças, sempre buscando romper estereótipos e 
barreiras. 
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 cumprem com a carga horária especificada pela 
resolução CNE/CP 2/2002, de 19 de fevereiro de 2002, fundamentada no Parecer CNE/CP 28/2001, 
homologado em 17/01/2002. No curso avaliado o estágio compreende a 405 horas a partir do início da 
segunda metade do curso. Está dividido em 3 estágios sendo os dois primeiros de 150 horas cada e o terceiro 
de 105 horas, atendendo respectivamente a educação básica (séries finais do Ensino Fundamental - ESO I, 
Ensino Médio - ESO II e ensino não formal - ESO III). Considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos carga horária (405h), previsão/existência de convênios (convênios com a educação básica do estado 
da Paraiba e município de João Pessoa, ONGs e projetos), formas de apresentação, orientação, supervisão e 
coordenação. O o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está excelente 
regulamentado/institucionalizado no âmbito do curso. 
1.9. Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de escolas da Educação Básica: Obrigatório 
para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

3 

Justificativa para conceito 3:O estágio supervisionado obrigatório ocorre nas escolas estaduais e 
municipais de ensino da cidade de João Pessoa e cidades circunvizinhas. Estão implantados, regulamentados 
e institucionalizados de modo suficiente com acompanhamento de professor orientador, assim como os 
alunos da licenciatura são acompanhados por um supervisor na escola. Todavia esta comissão não verificou, 
na documentação disposta à comissão, relatórios da participação efetiva dos alunos nos conselhos de classe 



e/ou reuniões de professores 
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. 

3 

Justificativa para conceito 3:De acordo com a documentação disposta à comissão e nas reuniões com 
professores e alunos pode verificou-se que o estágio curricular supervisionado esta regulamentado 
(Resolução nº 2/2016) e implantado. Existe parceria formal entre docentes da IES, licenciandos e docentes 
da Educação Básica. Também há documentação que atesta o acompanhamento do licenciado nas atividades 
realizadas nas escolas ou em espaços não formais. Não se observa nos relatórios, disponibilizados à 
comissão, a avaliação formativa e continuada dos professores da Educação Básica acerca das ações 
realizadas pelos licenciandos 
1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática Obrigatório para Licenciaturas. NSA 
para dos demais cursos. 

4 

Justificativa para conceito 4:O estágio curricular supervisionado se encontra implantado, sendo a 
articulação entre o currículo e e os aspectos práticos da Educação Básica se dá muito bem considerando os 
aspectos envolvendo a reflexão teórica das práticas vivenciadas pelos licenciandos, tanto no contexto formal,
como informal. Ao final de cada estágio é produzido um relatório circunstanciado e referenciado da pratica 
vivenciada pelo discente. 

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. 

4 

Justificativa para conceito 4:As atividades complementares do curso avaliado obedecem a Resolução nº 
08/2015 do CONSEPE, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Teatro e fixa os conteúdos 
complementares flexíveis em no mínimo 210 horas. Em uma análise sistêmica e global, considerando seus os
aspectos e implementação, as ACCs atendem de maneira muito boa a carga horária, a diversidade de 
atividades e as formas de aproveitamento. 
1.13. Trabalho de conclusão de curso (TCC) Obrigatório para os cursos que contemplam TCC no 
PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas 
diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC. 

4 

Justificativa para conceito 4:O TCC do curso é uma atividade de orientação individual e tem por produto 
final uma monografia elaborada e apresentada individualmente por cada estudante do Curso, podendo ser 
acompanhada ou não de demonstração de trabalho prático. Tem carga horária de 120 horas, é regido pela 
Resolução nº 01/2016, está muito bem regulamentado/institucionalizado, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos de carga horária, de formas de apresentação, de orientação e de coordenação. 
1.14. Apoio ao discente 4 
Justificativa para conceito 4:O apoio ao discente é feito através da Pró-Reitoria de Assistência e Promoção 
ao Estudante - PRAPE. Os estudantes cadastrados no serviço social da PRAPE têm prioridade na concessão 
de apoio para participação em eventos acadêmicos com apresentação de trabalhos dentre outros. Há também 
política institucional de estímulo à pesquisa e atividades extensionistas, com editais para participar em 
programas de iniciação científica como bolsista (PIBIC) ou como voluntário (PIVIC), além de inclusão dos 
estudantes nos principais programas de pesquisa e extensão da UFPB (PIBIC, PROBEX, UFPB no seu 
Município – Educação, Arte e Cultura), e programas de incentivo à docência como o PROLICEN, além de 
convênios que possibilitam o intercâmbio internacional de alunos para cursar disciplinas em universidades 
do exterior. O apoio psicopedagógico é feito por atendimento no curso de Psicologia; as atividades de 
nivelamento se dão prioritariamente através do componente curricular Português instrumental ofertado como
optativo para os cursos de licenciatura. O curso avaliado tem diretório acadêmico e representação no 
colegiado de curso. Assim, o apoio ao discente implantado contempla muito bem os programas de programas
de apoio extraclasse e psicopedagógico, de acessibilidade, de atividades de nivelamento e extracurriculares 
não computadas como atividades complementares e de participação em centros acadêmicos e em 
intercâmbios. 
1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 5 
Justificativa para conceito 5:Os métodos de avaliação se relacionam com o processo de ensino que também
é avaliado pelos alunos. Há uma avaliação de estrutura física e do processo de ensino-aprendizagem que é 
feito no final de cada semestre de forma compulsória. Assim, as ações acadêmico-administrativas, em 
decorrência das autoavaliações no âmbito do curso, estão previstas/implantadas de maneira excelente. 



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:NSA ao curso de Teatro (Licenciatura) 

1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 4 
Justificativa para conceito 4:Os estudantes do curso de Teatro e demais cursos da UFPB tem sua 
aprendizagem permitida pelo Sistema Acadêmico de Ensino SIGAA em que nele os alunos podem tirar 
dúvidas com o professor, fazer tarefas, atividades e avaliações, além de fóruns, solicitação de compra de 
livros, dentre outras atividades permitidas pelo SIGAA. Ainda disponibilizam do apoio do LIDI que dispõe 
de 30 máquinas em funcionamento para atendimento ao aluno. A rede wi-fi carece de melhoras para auxiliar 
nesse processo de ensino-aprendizagem através das tecnologias da informação e comunicação. 
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:NSA ao curso de Teatro (Licenciatura) 
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:NSA ao curso de Teatro (Licenciatura) 
1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem: 4 
Justificativa para conceito 4:A avaliação é parte integrante do processo de formação dos alunos e de 
institucionalização de um curso, uma vez que possibilita diagnosticar questões relevantes, aferir os resultados
alcançados, considerando os objetivos propostos, para identificar mudanças de percurso, quando 
eventualmente necessárias. Considerando que o processo de formação deve garantir o desenvolvimento de 
competências e habilidades profissionais, e que isso não depende somente da aula dada, mas sim de uma 
articulação entre disciplinas ministradas e sala de aula, aluno, professor, estrutura organizacional e projeto 
pedagógico, os processos de ensino-aprendizagem atendem, muito bem, à concepção do curso definida no 
seu Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 
1.21. Número de vagas: (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de análise: 
disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com 
capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à matricula total prevista para o curso; a 
previsão de 5 ou mais 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:O curso oferta 15 vagas anuais sendo sua forma de ingresso determinada pela 
Resolução 16/2015 da UFPB. Assim, as vagas previstas/implantadas corresponde, de maneira excelente, à 
dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. 

1.22. Integração com as redes públicas de ensino: Obrigatório para as Licenciaturas. NSA para os 
demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

4 

Justificativa para conceito 4:O curso desenvolve cursos de extensão destinados aos professores da rede 
publica e privada tal como: Oficina de Teatro e Educação. Integra o programa de Residência Acadêmica com
26 bolsistas e o mestrado PROFARTES, desde 2013. 
1.23. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS - relação alunos/docente: 
Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a integração com o sistema 
local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA ao curso de Teatro (Licenciatura) 
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:NSA ao curso de Teatro (Licenciatura) 



1.25. Atividades práticas de ensino: Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos. NSA 
Justificativa para conceito NSA:NSA ao curso de Teatro (Licenciatura) 
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:NSA ao curso de Teatro (Licenciatura) 
1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas: Obrigatório para Licenciaturas. NSA para 
demais cursos. 

4 

Justificativa para conceito 4:Atividades práticas de ensino para o curso de Teatro - Licenciatura estão 
implantadas, muito bem, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, formação de 
professores vigentes e da área de conhecimento da Licenciatura. O PPC do curso, ainda, não aponta a 
resolução nº 2/2015. 

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. 

4.750 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE: NSA para cursos sequenciais. 3 
Justificativa para conceito 3:O NDE, de acordo com a Portaria interna nº 14/2018, é composto por Márcia 
Chiamulera (presidente), Everaldo Vasconcelos, Paula Coelho, Erlon Cherque, Juliana Ribeiro, Elthon 
Fernandes, Arthur Marques de Almeida Neto e Líria Morais. O NDE se reúne com regularidade e as reuniões
são registradas em ata. Há diversos registros nas atas onde se observa a confusão do papel do NDE com a do 
colegiado. Nesse contexto a atuação do NDE é suficiente. 
2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5 
Justificativa para conceito 5:A coordenadora Marcia Chiamulera de acordo com as reuniões com os 
docentes e discentes tem pleno conhecimento da gestão do curso, boa relação com os colegas, excelente 
relação com os discentes e representatividade nos colegiados superiores 
2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a)   
(Para casos de CST, as experiências de gestão acadêmica dos coordenadores de curso em nível 
técnico - Ensino Básico - :também podem ser consideradas, englobando todos os setores envolvidos 
com ensino, pesquisa e extensão, em qualquer nível) 

5 

Justificativa para conceito 5:A coordenadora Marcia Chiamulera, de acordo com a documentação 
disponibilizada in loco, tem 12 anos de experiência, sendo 3 anos, no magistério superior. 
2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso: Obrigatório para cursos presenciais. NSA 
para cursos a distância. 

5 

Justificativa para conceito 5:A coordenadora Marcia Chiamulera trabalha em regime integral (DE) 
destinando 20 horas à coordenação, perfazendo uma relação de 0,75 (vagas/horas). 
2.5. Carga horária de coordenação de curso: Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos 
presenciais. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 
2.6. Titulação do corpo docente do curso: (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos 
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5 

Justificativa para conceito 5:Dos 22 professores cadastrados no e-mec 100% deles tem titulação obtida em 
programas de pós-graduação stricto sensu 

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:Dos 22 professores inseridos no e-mec 12 deles tem doutorado perfazendo um
total de 54% 
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 – 

5 



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%) 
Justificativa para conceito 5:De acordo com a documentação disposta in loco 100% dos professores tem 
regime de trabalho de tempo integral 
2.9. Experiência profissional do corpo docente: (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) NSA para 
egressos de cursos de licenciatura. (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da
seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos 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:De acordo com a documentação disponível a esta comissão in loco se 
constatou que 100% do corpo docente possui experiência profissional com pelo menos 2 anos., excluídas as 
atividades no magistério superior. 
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:Dos 22 professores que constam do e-mec 11 deles apresentaram 
comprovação de pelo menos 3 anos de experiência no exercício da educação básica, perfazendo, 50% 

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:De acordo com a documentação disponibilizada in loco a esta comissão 100% 
dos professores possuem experiência de pelo menos 3 anos no magistério superior. 
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:NSA 
2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4 
Justificativa para conceito 4:O colegiado está regulamentado pelo Regimento Geral da UFPB. De acordo 
com o regimento, o colegiado é composto pelo coordenador do curso (presidente), vice-coordenadora (vice-
presidente), pela representação docente de departamentos que ofereçam disciplinas ao Curso (Redação dada 
pelo Anexo da Resolução nº 27/91-CONSEPE), pela representação discente, na proporção de 1/5 do total dos
membros do Colegiado. (Redação dada pelo Anexo da Resolução nº 27/91-CONSEPE). Esta comissão 
constatou a periodicidade das reuniões, representatividade e o modo de encaminhamento das decisões pelas 
atas, considerando que o funcionamento do colegiado está muito bem regulamentado. 
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:De acordo com a documentação 12 professores ( Adriana Fernandez, Ana 
Valéria Ramos Vicente, Arthur Marques de Almeida Neto, Candice Didonet, Carolina Dias Laranjeira, 
Elthon Gomes Fernandes da Silva,Guilherme Barbosa Schulze, José Everaldo de Oliveira Vasconcelos, 
Juliana Costa Ribeiro, Liria de Araujo Morais, Marcia Chiamulera, Vitor Hugo Neves de Oliveira) têm mais 
de 9 produções comprovadas durante a visita in loco nos últimos 3 anos. 
2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso (Para fins de autorização, considerar os 
tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

NSA 



ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 
4.059/2004. NSA para cursos presenciais. 
Justificativa para conceito NSA:NSA 
2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância (Para fins de autorização, considerar os
tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas): Obrigatório para cursos a 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:NSA 
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:NSA 
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:NSA 
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:NSA 
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente :Obrigatório para os cursos da área de saúde, 
desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos . 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, 
Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 
de Tecnologia, quando couber. Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e 
Documentação Comprobatória. 

3.300 

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) 

2 

Justificativa para conceito 2:Foram apresentados a esta comissão cinco gabinetes de trabalho destinados 
aos docentes em tempo integral, compartilhados por até 4 professores. As salas necessitam de acessibilidade, 
adequação de equipamentos de informática e melhoria na comodidade dos docentes. 
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3 
Justificativa para conceito 3:Apesar de não existir uma sala individual destinada a coordenação, uma vez 
que todas as coordenações do departamento se encontram no mesmo espaço compartilhado. Cabe apontar 
que o espaço destinado à coordenação é suficiente para as atividades fim da atividade. O apoio da secretaria 
integrada facilita as funções e resoluções das questões administrativas. Somente o atendimento ao aluno 
individualizado fica, pois, prejudicado. Pois nos casos de atendimento individual ao aluno ou ao professor, a 
coordenadora deverá sair do espaço destinado a coordenação e buscar outra sala, tal como a sala de reuniões 
( se não estiver ocupada) ou a sala aula. Falta, portanto, este espaço previamente reservado e 
institucionalizado para o atendimento de alunos e professores. 
3.3. Sala de professores  (Para fins de autorização, considerar a sala de professores implantada para 
os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
NSA para IES que possui gabinetes de trabalho para 100% dos docentes do curso. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

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) 

3 

Justificativa para conceito 3:No prédio do curso - denominado Abacatao - há três salas de aula, com 
capacidade, para 30 alunos em aulas teóricas. Estas salas são compartilhadas com outros dois cursos de artes.
As salas tem climatização, bem conservadas, limpas, cômodas e boa acústica. Todavia as salas localizadas no



andar superior não são acessíveis. O elevador, apesar de previsto, não foi instalado no prédio. 
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 sistema Wi-Fi se encontra instalado e atende a toda a universidade. 
Conforme o depoimento dos alunos o seu funcionamento nalguns momentos é deficitário. Os laboratórios de 
informática disponíveis tem regras de ocupação, máquinas atualizasses, contudo, são em pequeno número 
para atender a demanda dos alunos. Uma vez que estes laboratórios atendem a todos os cursos. 
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. 

4 

Justificativa para conceito 4:O acervo da bibliografia básica, presente no PPC é predominantemente físico 
e se encontra com no mínimo três títulos por unidade curricular. Na pesquisa realizada no site da biblioteca 
se verificou a proporção 5,1 exemplares por vagas anuais autorizadas (15), de cada uma das unidades 
curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo. O acervo se encontra informatizado e 
tombado junto ao patrimônio da IES. 
3.7. Bibliografia complementar  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia 
complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

1 

Justificativa para conceito 1:No PPC as disciplinas apresentam na bibliografia complementar mais de dois 
títulos por unidade de ensino. Todavia alguns não se encontram disponíveis no acervo, tal como: RIBEIRO, 
J. Angel Viana através da História. 
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:O acervo de periódicos das artes cênicas base CAPES se encontra atualizado 
em relação aos últimos três anos. 
3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade NSA para cursos que não utilizam laboratórios 
especializados.  (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)  Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede e 
dos polos.  Para 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 implantados apresentados à comissão foram:DAC 01 
Laboratório de Figurinos e Caracterização; DAC 02 LAPEFI; DAC 03 Laboratório de Artes Cênicas e 
Educação, DAC 07 Laboratório de Corpo Sonoro e outras Tecnologias; DAC 08 Laboratório de 
Experimentos com Objetos de Cena; DAC 09 Sala de trabalho corporal; DAC 10 Laboratório de Anatomia; 
DAC 13 Sala de trabalho corporal; DAC 15 sala de trabalho corporal e Sala Preta. Todos apresentam as 
respectivas normas de funcionamento no colegiado (mas não afixadas e sem considerar especificamente o 
item segurança). A quantidade de espaços físicos atendem muito bem ao curso, em relação à proposta no 
PPC e o numero de vagas autorizadas. 
3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade  NSA para cursos que não utilizam laboratórios 4 



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. 
Justificativa para conceito 4:Os laboratórios implantados apresentados à comissão foram: DAC 01 
Laboratório de Figurinos e Caracterização; DAC 02 LAPEFI; DAC 03 Laboratório de Artes Cênicas e 
Educação, DAC 07 Laboratório de Corpo Sonoro e outras Tecnologias; DAC 08 Laboratório de 
Experimentos com Objetos de Cena; DAC 09 Sala de trabalho corporal; DAC 10 Laboratório de Anatomia; 
DAC 13 Sala de trabalho corporal; DAC 15 sala de trabalho corporal e Sala Preta. estes espaços estão 
adequados à proposta do PPC atual. Se constatou durante a visita in loco a necessidade de alguns insumos e a
atualização dos equipamentos. 
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. 

4 

Justificativa para conceito 4:Os laboratórios especializados estão implantados. Não dispõem de pessoal 
técnico de apoio. De acordo com os depoimentos nas reuniões com professores, alunos e por meio da 
documentação disponível a esta comissão, os laboratórios na universidade atendem muito bem a 
comunidade. Com destaque ao espaço cultural, associado ao departamento, onde se localiza o teatro Lima 
Penante, que é responsável pela maior interface do curso com a comunidade. 
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:NSA 

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas: Obrigatório para cursos de Direito. NSA para 
os demais cursos. 

NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 
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:NSA 
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:NSA 
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:NSA 
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:NSA 



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:NSA 
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:NSA 
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:NSA 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso: NSA para cursos que não têm Diretrizes Curriculares 
Nacionais 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:Sim, o curso de teatro se encontra de acordo com a DCN teatro de 8 de 
março de 2004. 
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:Sim, a IES se manifestou em relação às DCN da Educação Básica 
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:Sim, o tema é tratado de modo transversal ao longo do curso e diretamente 
na disciplina obrigatória - Educação das Relações Étnico Raciais - 7 semestre. 
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:Sim, o tema é tratado de modo transversal e, especificamente, na disciplina 
Educação e Inclusão social (45h) 
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:Sim, há na IES o Comitê de Inclusão e Acessibilidade (CIA) e o tema é 
abordado na disciplina Educação e Inclusão Social. 
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:Sim. todos os professores possuem pos graduação stricto sensu 
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:Sim, o NDE se encontra institucionalizado e atuante. 



REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

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 
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:NSA 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.10. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas: Resolução CNE/CES N° 
02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP Nº 1/2006 (Pedagogia). Resolução CNE/CP N° 1/2011 
(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:A IES se manifestou através do curso em relação ao requisito, conforme 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial) e Resolução CNE N° 2, de 1° de 
julho de 2015. 
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)  
NSA para tecnológicos e sequenciais 

Sim 

Justificativa para conceito Sim:Sim. De acordo com a Resolução CONCEPE n° 08/2015, que aprova o 
PPC do Licenciatura em Teatro, o tempo de integralização mínimo é de 8 semestres e o máximo de 12 
semestres. 
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:Sim, no relatório da CPA estão descritos os pontos fortes e fracos que 
necessitam de intervenção e melhorias na IES. 
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:Sim, a disciplina libras é obrigatória e consta da matriz curricular do curso. 
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 NSA 



para cursos presenciais 
Justificativa para conceito NSA:NSA 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

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

Sim 

Justificativa para conceito Sim:Sim, a IES atende. A Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, 
publicada em 29/12/2010 com divulgação no Site e murais dos centros e departamentos. 
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:sim, há referência no PPC as questões das políticas de educação ambiental, 
especificamente, no Seminário de Educação Ambiental 
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.

Não 

Justificativa para conceito Não:Não, não há no PPC referência a este requisito. 
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 

A  Comissão  designada  pelo  INEP,  composta  pelos  professores  Jose  Simões  de  Almeida  Junior
(Coordenador) e Marcílio de Souza Vieira, designada através do Ofício Circular INEP/DAES/CGACGIES
de 09 de janeiro de 2019, para a Avaliação nº 138133, processo e-MEC 201616727, para ato regulatório de
Renovação de Reconhecimento de Curso para a modalidade presencial do Curso de Licenciatura em Teatro,
localizado no mesmo endereço que consta no instrumento de avaliação, da Universidade Federal da Paraíba
- UFPB. Após realizar as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos
legais, todas integrantes deste relatório e, considerando, também, os referenciais de qualidade dispostos na
legislação vigente (Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior) e este instrumento
atribuiu os seguintes conceitos por dimensão:

Dimensão 01 (Organização Didático Pedagógica) considerou-se o Plano de Desenvolvimento Institucional,
Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes
Curriculares  Nacionais,  Formulário  Eletrônico  preenchido  pela  IES  no  e-MEC.  Após  análise  da
documentação  in  loco  a  comissão  de  avaliação  atribuiu  Conceito  3,90.

Dimensão 02 (Corpo Docente e Tutorial),  considerando-se o Projeto Pedagógico do Curso,  o Plano de
Desenvolvimento Institucional, as Políticas de Formação Docente, o Formulário Eletrônico preenchido pela
IES no e-MEC, a Documentação Comprobatória e as reuniões realizadas com o corpo administrativo, corpo
docente,  NDE,  Coordenador  de  Curso,  CPA,  responsáveis  pelo  Núcleo  de  Apoio  Psicopedagógico,
Secretaria  e  Biblioteca  da  Instituição  essa  comissão  atribuiu  Conceito 4,75,  para  a  dimensão avaliada.

Dimensão 03 (Infraestrutura): após analisados os documentos comprobatórios como o Projeto Pedagógico
do Curso,  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  Formulário  Eletrônico  preenchido  pela  IES no e-MEC;  a



comissão  de  avaliação  atribuiu  Conceito  3,30  para  a  dimensão  avaliada.  

Além das dimensões avaliadas observou-se se os requisitos normativos e legais do Formulário Eletrônico
preenchido pela IES no e-MEC atendiam ao que preconiza esse item/dimensão no Formulário Eletrônico.
Observou-se que em alguns itens que dizem respeito ao curso avaliado a IES preencheu com o NSA sendo
itens  importantes  para  o  curso  avaliado  no  que  diz  respeito  a  licenciatura.  

Em razão do acima exposto e considerando ainda os  referenciais  de  qualidade dispostos  na legislação
vigente,  nas  Diretrizes  da  Comissão  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior-  CONAES e  neste
instrumento de avaliação, para fins de Renovação de Reconhecimento de Curso, o Curso de Licenciatura
em Teatro proposto pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, apresenta um perfil bom de qualidade
para suas atividades, com conceito final 4,00. 

CONCEITO FINAL 

4 


