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Adriano Alves de 
Medeiros 

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Adriano Nascimento da 
Paixão 

Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

ALBERTO 
MASAYOSHI FARIA 
OHASHI 

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

Aluisio Mário Lins Souto Doutorado Integral Estatutário 84 Mês(es)

ANA KARLA DE 
LUCENA GOMES 

Mestrado Parcial Outro 17 Mês(es)

ANDRE DE MATTOS 
MARQUES 

Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

Anna Paola Fernandes 
Freire 

Doutorado Integral Estatutário 84 Mês(es)

ANTONIO VINICIUS 
BARROS BARBOSA 

Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

Azamor Cirne de 
Azevedo Filho 

Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

Bruno Ferreira Frascaroli Doutorado Integral Estatutário 84 Mês(es)

CARLOS ALBERTO 
NUNES MACHADO 

Mestrado Parcial Estatutário 10 Mês(es)

Carlos Bocker Neto Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

CASSIO DA NOBREGA
BESARRIA 

Doutorado Integral Estatutário 42 Mês(es)

Derzu Omaia Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

EDMERY TAVARES 
BARBOSA 

Mestrado Integral Estatutário 84 Mês(es)

EPITACIO EZEQUIEL 
DE MEDEIROS 

Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

ERIK ALENCAR DE 
FIGUEIREDO 

Doutorado Integral Estatutário 54 Mês(es)

ESTELA RAISSA 
MEDEIROS NUNES DA
SILVA 

Mestrado Parcial Outro 6 Mês(es)

FILIPE COELHO DE 
LIMA DUARTE 

Mestrado Integral Estatutário 7 Mês(es)

Flavia Gerônimo Barbosa Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

FREDERICO DE 
OLIVEIRA MATIAS 

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

GABRIELA BEZERRA 
DE MEDEIROS 

Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

GEORGIA GEOGLETTI
CORDEIRO DANTAS 

Doutorado Parcial Outro 8 Mês(es)

Ionara Stéfani Viana de 
Oliveira 

Mestrado Integral Estatutário 90 Mês(es)



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

ISABELLY CAMILA 
DINIZ DE OLIVEIRA 

Mestrado Integral Outro 4 Mês(es)

IZABEL CRISTINA 
ALCANTARA DE 
SOUZA 

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

IZABEL FRANCA DE 
LIMA 

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

JORGE HENRIQUE 
NOROES VIANA 

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

JORGE LUIZ 
MARIANO DA SILVA 

Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

JOSEDILTON ALVES 
DINIZ 

Doutorado Parcial Estatutário 4 Mês(es)

LUIS FELIPE DE 
ARAUJO PONTES 
GIRAO 

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

Luiz Carlos Santos Junior Mestrado Integral Estatutário 57 Mês(es)

Mercia SAntos da Cruz Doutorado Integral Estatutário 78 Mês(es)

MIRZA CUNHA 
SARAIVA 

Mestrado Integral Estatutário 78 Mês(es)

MOISES ARAUJO 
ALMEIDA 

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

NAPOLEON CARO 
TUESTA 

Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

Orleans Silva Martins Doutorado Integral Estatutário 96 Mês(es)

PAULO AMILTON 
MAIA LEITE FILHO 

Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

RISOLENE ALVES DE 
MACENA 

Mestrado Parcial Outro 12 Mês(es)

SAMARA LAUAR 
SANTOS 

Mestrado Parcial Outro 4 Mês(es)

Sheila Sayuri Kataoka Mestrado Integral Estatutário 88 Mês(es)

Shirley Maria Santos e 
Sousa 

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

Shirley Pereira de 
Mesquita 

Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

SYDNEY GOMES DA 
SILVA 

Mestrado Integral Estatutário 96 Mês(es)

THAMIRYS DE SOUSA
CORREIA 

Mestrado Parcial Outro 3 Mês(es)

Valdério Freire de Morais
Junior 

Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

VERA LÚCIA CRUZ Mestrado Integral Estatutário 84 Mês(es)

VICTOR HUGO DIAS 
DIOGENES 

Mestrado Integral Estatutário 56 Mês(es)

VICTORIA 
PUNTRIANO ZUNIGA 

Mestrado Integral Estatutário 18 Mês(es)

CATEGORIAS AVALIADAS
 
Dimensão 1: Análise preliminar 

1.1. Informar nome da mantenedora. 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
1.2. Informar o nome da IES. 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
1.3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais. 
LDB  9394/96;
Resolução  CNE/CES  nº  4  de  08  de  março  de  2004;
Resolução  nº  34/2004  do  CONSEPE;
Resolução  nº  04/2004  do  CONSEPE.
Endereço: Cidade Universitária s/n - Castelo Branco - João Pessoa - Paraíba. 
1.4. Descrever o perfil e a missão da IES. 
PERFIL  -  O  atuário  é  o  profissional,  que  entre  outras  atividades,  tem  a  prerrogativa  para
desenvolver planos de seguros e de previdência, calculando probabilidades de eventos, mensurando
riscos, fixando prêmios, indenizações, benefícios e reservas técnicas, bem como, no mercado de
capitais,  promover  pesquisas  e  estabelecer  planos  e  políticas  de  investimento  e  financiamento.
MISSÃO - Formar profissionais capazes de atuar nos segmentos públicos e privados ligados às
áreas das ciências atuariais, buscando a construção de conhecimentos acadêmicos e profissionais
correlaciona ao mercado. 
1.5. Verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais apresentados no PPC para 
subsidiar a justificativa apresentada pela IES para a existência do curso, se existe coerência com 
o contexto educacional, com as necessidades locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC 
do curso. 
O campo de Ciências Atuariais,  em conformidade com o Instituto Brasileiro  de Atuária  (IBA),
concentra-se principalmente na região Sudeste e no Distrito Federal. No caso específico de Brasília,
constitui-se  na  maior  demanda  das  atividades  atuariais  devido  a  assessoria  governamental  e
constituir  a  sede  da  Secretaria  de  Previdência  Complementar  (SPC).  Apesar  de  dados
socioeconômicos e ambientais regionais não constarem especificamente no PPC, há no mesmo a
previsão  de  demandas  das  atividades  atuariais  por  instituições  responsáveis  pelos  planos  de
previdência municipais e estaduais, bem como operadoras de planos de assistência à saúde. Ainda
segundo o  PPC, os  municípios  que  possuem institutos  de  previdência  próprio  são  obrigados  a
realizarem os  cálculos  atuariais  de  seus  planos  de  previdência,  abrindo  um vasto  campo a  ser
ocupado pelos atuários. 
1.6. Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades 
de oferta da IES; o número de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for 
o caso); o número de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na 
pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as áreas de pesquisa, se for o caso. 



A Universidade da Paraíba foi criada em 1955 por meio da Lei estadual n°1.366, de 02 de dezembro
de 1955, como resultado da junção de algumas escolas superiores. Por meio da Lei n° 3.835, de 13
de  dezembro  de  1960  houve  a  aprovação  e  promulgação  da  federalização  da  Universidade,
transformando-a  em Universidade  Federal  da  Paraíba  (UFPB),  com estruturas  universitárias  na
cidade de João Pessoa e Campina Grande. No início dos anos 1980, foram incorporados mais três
campis  em  nas  cidades  paraibanas  de  Souza,  Patos  e  Cajazeiras.  

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 câmpus de Campina Grande, Cajazeiras, Patos e
Sousa. A partir de então, a UFPB ficou composta pelos câmpus de João Pessoa, Areia e Bananeiras.
Em 2006 foi criado um câmpus com sede no Litoral Norte do Estado, abrangendo os municípios de
Mamanguape  e  Rio  Tinto.

Atualmente,  a  UFPB  possui  os  seguintes  câmpus  com  os  respectivos  centros  de  Ensino:  
- câmpus 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  e  Desenvolvimento  Regional  (CTDR).
-  Câmpus  II  (Areia):  Centro  de  Ciências  Agrárias  (CCA).
-  Câmpus  III  (Bananeiras):  Centro  de  Ciências  Humanas,  Sociais  e  Agrárias  (CCHSA).
-  Câmpus IV (Mamanguape e Rio Tinto): Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE).  

Segundo o PDI, construído para o período de 2014 a 2018, no ano de 2013 a UFPB contava com
32.827 discentes distribuídos em 130 cursos presenciais de graduação, com ofertas anuais de 8.245
vagas. Ainda no ano de 2013, a UFPB continha 57 cursos de Mestrado e 34 cursos de Doutorado,
contendo 3.798 discentes matriculados nos cursos de pós-graduação presenciais. O corpo docente,
em 2013, era composto por 2.381 docentes dos quais 66,69% eram doutores. Na Extensão, a UFPB
atua em oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente,
Saúde,  Tecnologia  e  Trabalho.  

Ainda, a UFPB possui pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento contemplando, segundo a
instituição,  áreas  consideradas  como  áreas  estratégicas  para  o  desenvolvimento  científico  e
tecnológico da região e do país. Dentre as quais destacam-se áreas de fármacos, química, física,
nano e biotecnologia, novos materiais, energia e meio-ambiente. 
1.7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006). 
Curso de Ciências Atuariais. 
1.8. Indicar a modalidade de oferta. 
Bacharelado 
1.9. Informar o endereço de funcionamento do curso. 
Cidade Universitária, s/n, Campus I, Castelo Branco, João Pessoa/PB. 
1.10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC. 
Não consta do PPC relato de como o mesmo foi construído, implementado e consolidado. Contudo,
verificou-se em atas de reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) na visita in loco e em
entrevista com coordenador e professores, evidências de que o PPC encontra-se em processo de
reestruturação, tomando como base informações geradas pela avaliação institucional, autoavaliação
do curso, discussões no NDE e dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuaria. Identificou-se
ainda, por meio das atas das reuniões do NDE relato de atividades de acompanhamento do PPC,
além de proposta para alteração e reformulação. 



1.11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam). 
Não foram localizadas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Ciências Atuariais. 
1.12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de 
licenciatura. 
Não se aplica, trata-se curso de Bacharelado. 
1.13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, 
em caso de Despacho Saneador parcialmente satisfatório. 
O Despacho Saneador concluiu que processo o atende satisfatoriamente. 
1.14. Informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência (TSD), 
Medidas Cautelares e Termo de Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se 
houver. 
Não  consta  no  PPC  ou  PDI  informações  quanto  a  Protocolos  de  Compromisso,  Termos  de
Saneamento de Deficiência (TSD), Medidas Cautelares e Termo de Supervisão e observância de
diligências e seu cumprimento. Durante a visita in loco, identificou-se com o coordenador do curso
determinada diligência referente ao Processo de Reconhecimento do Curso de Ciências Atuariais,
em razão da falta de condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida
para os Blocos A e B. Porém, constatou-se durante visita in loco, resposta quanto as providências
que  estão  sendo  tomadas  para  inserção  de  plataformas  elevatórias  e  seu  respectivo  projeto
arquitetônico. Contudo, não foi identificado início de implantação física das plataformas elevatórias
descritas  nas  respostas  apresentadas.  Segundo  informação  enviado  ao  MEC-Ministério  da
Educação, através de memorando eletrônico nº30/2015, a Ies informa que o "Centro de Ciências
Sociais Aplicadas(CSSA), onde se encontra lotado o curso Ciências Atuariais, dispõe de salas e
banheiros no andar térreo para acolhimento de possíveis demandas nesse sentido". 
1.15. Informar o turno de funcionamento do curso. 
Vespertino e Noturno. 
1.16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula. 
Carga horária de 3.000 (três mil) horas, totalizando 200 (duzentos) créditos. 
1.17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização. 
No  PPC  foram  informados  os  seguintes  prazos  para  Integralização  Curricular:

Vespertino
-  Mínimo:  08  (oito)  períodos  letivos
-  Máximo:  12  (doze)  períodos  letivos

Noturno
-  Mínimo:  10  (dez)  períodos  letivos
- Máximo: 14 (quatorze) períodos letivos 
1.18. Identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação acadêmica; titulação; regime 
de trabalho; tempo de exercício na IES; atuação profissional na área). No caso de CST, 
consideração e descrição do tempo de experiência do(a) coordenador(a) na educação básica, se 
houver. 
O coordenador é graduado em Gestão Ambiental  pelo Instituto Federal  de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e em Ciência Atuariais pelo Universidade Federal do
Rio  Grande do  Norte  (UFRN).  Possui  mestrado em Demografia  pela  UFRN e  encontra-se  em
processo  de  doutoramento  em Demografia  pela  mesma  instituição.  O  coordenador  é  professor
efetivo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com dedicação exclusiva desde o ano de 2014.
Além da atividade de coordenador do curso de Ciências Atuariais, o coordenador leciona disciplinas
do curso e  participa de algumas comissões  como membro do Conselho do Centro de Ciências
Sociais Aplicada. Destacam-se ainda como parte de sua experiência professional, a atuação como
Membro associado do Instituto Brasileiro de Atuária e Perito Atuarial no Tribunal de Justiça do Rio



Grande do Norte,  desde o ano de 2013 até  a  presente data.  O coordenador atua nas  linhas  de
pesquisa  de  previdência,  população  e  meio  ambiente,  modelagem  e  projeção  de  mortalidade,
métodos quantitativos aplicados em Atuária.

1.19. Calcular e inserir o IQCD, de acordo com o item 4.9 da Nota Técnica n° 16/2017, Revisão 
Nota Técnica Nº 2/2018/CGACGIES/DAES. 
calculo realizado utilizando a formula que consta na Nota tecnica nº16/2017: (5xD)+(3xM)+(2xE)
+G/M+D+E+G  sendo  M-  mestres;  D-  Doutor;  G-  Graduado.
(5x10)+(12X3)/12+10 =3,90 
1.20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista. 
O curso possui corpo docente formado por 22 docentes, sendo que 12 docentes possuem a titulação
de mestre,  10 docentes possuem a titulação de doutor.  Não há docentes  especialistas  no corpo
docente. 
1.21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver. 
No PCC não consta disciplina oferta em língua estrangeria. 
1.22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou 
optativa. 
A disciplina LIBRAS é ofertada na modalidade optativa, contendo 04 créditos (60 horas aula). 
1.23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes 
profissionais. 
Não consta no PPC informações quanto a oferta de convênios do curso com outras instituições e
ambientes profissionais. Porém, durante a visita in loco foi informado que os alunos têm acesso a
alguns convênios celebrados pela instituição. 
1.24. Informar sobre a existência de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde 
(SUS) com diferentes cursos e diferentes instituições para os cursos da área da saúde. 
Nao se aplica. 

1.25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos. 
Segundo  informação  registrado  no  PDI  da  instituição  ainda  não  existe  acompanhamento
sistematizado  para  egresso,  "O  acompanhamento  do  egresso  dos  cursos  de  Graduação  e  Pós-
Graduação da UFPB ainda não é feito de modo sistematizado. Urge a adoção de um sistema de
acompanhamento dos egressos que subsidiaria  a proposição de novos programas e a necessária
atualização dos currículos em atendimento às demandas da sociedade". 
1.26. Informar os atos legais do curso (Autorização, Reconhecimento e Renovação de 
Reconhecimento do curso, quando existirem) e a data da publicação no DOU ou, em caso de 
Sistemas Estaduais, nos meios equivalentes. 
O curso CIÊNCIAS ATUARIAIS (Bacharelado), com vistas à renovação de reconhecimento, teve o
ato  autorizativo  anterior  aprovado  por  meio  da  Portaria  MEC/SERES  n°  815,  de  29/10/2015,
publicada no DOU em 30/10/2015. 
1.27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o 
conceito obtido) ou por dispensa. 
Encontra-se no endereço eletrônico do MEC (https://www.mec.gov.br) informação referente a dois
processos,  quais  sejam:  processo  para  autorização  do  curso  em  30/06/2010  e  processo  para
reconhecimento em 29/10/2015, ocorrido por meio de visita com conceito final igual a 04 (quatro). 
1.28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o 
caso. 
Segundo consta no endereço eletronico MEC (ht://www.mec.gov.br)o Conceito de Curso (CC) para



os anos de 2014 e 2015 foi 4, conforme avaliação realizada presencialmente. 
1.29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas 
anualmente. 
Não está previsto no PPC evidências de informações quanto ao número de vagas autorizadas ou
aditadas e o número de vagas ociosas anualmente. 
1.30. Indicar o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC contínuo e faixa) e Conceito de 
Curso (CC contínuo e faixa) resultante da avaliação in loco, quando houver. 
Resulto do Conceito preliminar do curso, não identificado, uma vez que os alunos do curso Ciências
Atuariais não participaram do ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Segundo
informação  constante  no  endereço  eletrônico  do  Ministério  da  Educação  -MEC
(https://www.mec.gov.br), o resultado do Conceito de Curso foi igual a 04 (quatro) para os anos de
2014 e 2015. 
1.31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver. 
Não foram identificadas informações quanto a participação do curso de Ciências Atuarias da UFPB
no  ENADE -  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes,  o  que  foi  confirmado  com o
coordenador do curso, durante visita in loco. 
1.32. Verificar o proposto no Protocolo de Compromisso estabelecido com a Secretaria de 
Supervisão e Regulação da Educação Superior (SERES), em caso de CPC insatisfatório, para o 
ato de Renovação de Reconhecimento de Curso. 
Não se aplica. 
1.33. Calcular e inserir o tempo médio de permanência do corpo docente no curso. (Somar o 
tempo de exercício no curso de todos os docentes e dividir pelo número total de docentes no 
curso, incluindo o tempo do(a) coordenador(a) do curso). 
Soma  do  tempo  de  exercício:  1.892  meses
Número  total  de  docentes:  49  docentes
Tempo médio de permanência do corpo docente no curso: 38,31 meses. 
1.34. Informar o quantitativo anual do corpo discente, desde o último ato autorizativo anterior à 
avaliação in loco, se for o caso: ingressantes; matriculados; concluintes; estrangeiros; 
matriculados em estágio supervisionado; matriculados em Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC; participantes de projetos de pesquisa (por ano); participantes de projetos de extensão (por 
ano); participantes de Programas Internos e/ou Externos de Financiamento (por ano).

2014 2015 2016 2017 2018
Ingressantes: 2014: 124, 2015: 129, 2016: 114, 2017: 117, 2018: 111
Matriculados: 2014: 474, 2015: 595, 2016: 484, 2017: 491, 2018: 372
Concluintes: 2014: 1, 2015: 5, 2016: 15, 2017:19, 2018: 12
Estrangeiros: 2014: 0, 2015: 0, 2016: 0, 2017: 0, 2018: 0
Estagiando: 2014: 0, 2015: 0, 2016: 0, 2017: 0, 2018: 0
TCC: 2014: 1, 2015: 12, 2016: 25, 2017: 25, 2018: 17
Projeto de Pesquisa: 2014: 0, 2015: 2, 2016: 1, 2017: 1, 2018: 1
Projeto de Extensão: 2014: 0, 2015: 0, 2016: 15, 2017: 0, 2018: 0
Programas Externos: 2014: 0, 2015: 0, 2016: 0, 2017: 0: 2018: 0
Bolsistas: 2014: 0, 2015, 2016: 6, 2017: 6, 2018: 5 

1.35. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for
o caso. 
Não se aplica. 



Dimensão 2: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,93

2.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 5 
Justificativa para conceito 5:As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa constantes 
no PDI, estão implementados no âmbito do curso como exemplo o desenvolvimento acadêmico, 
científico e tecnológico previstos no PPI, por meio de aplicação e desenvolvimento de novas 
tecnologias pedagógicas, dentre as quais atividades de monitoria para acompanhamento dos 
discentes em determinadas disciplinas. Essas políticas estão claramente voltadas para a promoção 
de oportunidade de aprendizagem, considerando o desenvolvimento de programas que possibilitem 
a consolidação dos cursos de graduação do ponto de vista pedagógico, bem como a promoção da 
redução nos índices de evasão e retenção previstas no PPI, alinhadas as especificidades do perfil do 
egresso. A redução da taxa de evasão verificada na visita in loco, pode ser considerada como 
resultante da adoção de práticas comprovadamente bem-sucedidas ou inovadoras para a sua revisão,
como o acompanhamento e tratamento específico dos discentes identificados com desempenho 
abaixo do esperado, realizado pelos docentes. 
2.2. Objetivos do curso. 5 
Justificativa para conceito 5:s objetivos do curso que constam no PPC estão implementados, 
considerando o perfil do egresso, estrutura curricular, contexto educacional e características locais e
regionais. Tais critérios foram evidenciados durante a vista in loco em reuniões com docentes, 
discentes, coordenador do curso, bem como registro de eventos e ações (Simpósio de Ciências 
Atuarias, Encontro de Empreendedorismo Contábil Atuaria, entre outros), demonstrando que o 
curso considera novas práticas no campo do conhecimento relacionados ao seu negocio. 
2.3. Perfil profissional do egresso. 5 
Justificativa para conceito 5:As características do perfil profissional do egresso podem ser 
verificadas no PPC, como exemplo ser o profissional responsável pelo desenvolvimento de planos 
de seguros e de previdência, calculando probabilidade de eventos, mensurando riscos, fixando 
prêmios, indenizações, benefícios e reservas técnicas, bem como no mercado de capitais e 
promoção de pesquisas, estabelecimento de planos e políticas de investimento e financiamento, 
apesar de não existir DCN específica para o curso. As características referentes ao perfil do egresso 
prevista no PPC demonstram as competências a serem desenvolvidas pelos discentes como conduta 
ética, responsabilidade social e profissional, além do desenvolvimento de raciocínio lógico, crítico e
analítico para operar com valores e modelagens matemáticas na área atuarial. Essas competências 
estão concatenadas com as necessidades locais e regionais, como exemplo a capacidade para 
equacionar soluções a partir da análise, síntese e interpretação de cada situação específica, 
considerando especificamente as características particulares das necessidades de fundos de 
previdência estaduais. É possível visualizar ainda, a ampliação das características do perfil 
profissional do egresso, como as habilidades de refletir e atuar criticamente nos campos de 
competência da ciência atuárial, conforme constante no PPC, e novas demandas regionais em 
função da necessidade dos municípios detentores de regime próprio de previdência realizarem 
cálculos atuarias de seus planos de previdência. 
2.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para 
Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 

4 

Justificativa para conceito 4:Quanto a estrutura curricular que consta no PPC, pode-se verificar, 
através de reunião com o corpo docente e coordenação, que existe aderência aos objetivos do curso, 
busca-se interdisciplinaridade dos conteúdos e articulação da teoria com a pratica, tendo em vista 
depoimento dos professores no que concerne a preocupação em explicitar a utilização do conteúdo 
da disciplina na prática profissional, e também quanto a utilização de exemplos visando clarificar os
conteúdos. A coordenação está constantemente em contato com outros coordenadores de curso de 
outras instituições visando o intercâmbio de conhecimento e atualização, também existe contato 
com IBA (Instituto Brasileiro de Atuaria) com o objetivo de obter informação tempestiva sobre 



acontecimentos na área. O acervo da biblioteca possui livros atuais específicos da área, 
demonstrando o interesse da Instituição em suprir o curso de conhecimento. Contudo, não foi 
possível observar na estrutura curricular apresentada, a existência de elementos comprovadamente 
inovadores. 
2.5. Conteúdos curriculares. 5 
Justificativa para conceito 5:Os conteúdos curriculares identificados no PPC apresentados pela 
instituição contem elementos capazes de promover o desenvolvimento do perfil profissional do 
egresso. Como exemplo, a disciplina Cálculo das Probabilidade e Estatística, com carga horária, 
bibliografia e acessibilidade metodológica adequadas para abordagem de parte do ferramental 
necessário para o desenvolvimento de atividades como cálculo de probabilidade de eventos para 
mensuração de risco, conforme parte das características do perfil do egresso constante no PPC. 
Considerando ainda a estrutura curricular prevista no PPC do curso, identifica-se conteúdos 
pertinentes às políticas de educação ambiental como ecologia e a natureza econômica, utilização 
sustentável dos recursos, políticas públicas e recursos ambientais, meio ambiente como elemento 
empresarial vital ao desenvolvimento sustentável e indicadores de desempenho e relatórios sociais, 
contemplados nas disciplinas Economia Ambiental e Contabilidade Ambienta em um total de 120 
horas aulas, equivalente a 08 créditos. Destaca-se ainda na estrutura curricular, a presença de 
elementos curriculares que diferenciam o curso dentro de sua área profissional, como conteúdos 
relacionados a educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, ensino de 
história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, tratados de maneira transversal ao longo das 
diversas disciplinas presentes na estrutura curricular. Destaca-se ainda, a presença de conteúdo 
envolvendo as temáticas comportamento moral nas relações éticos raciais, pluralidade e cultura 
afro-brasileira, indígena, européia e asiática desenvolvidos na disciplina “Ética Geral e Profissional 
em Atuária”, correspondendo a 60 horas aula do total de 3.000 horas aula prevista pelo curso. Esses 
conteúdos podem ser considerados capazes de induzir o contato com conhecimento recente e 
inovador. 
2.6. Metodologia. 5 
Justificativa para conceito 5:Após análise do PPC, entrevista com coordenação do curso, corpo 
docente e discente e levando em consideração que o Curso de Ciências Atuariais ainda não tem 
DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais), é possível inferir que a metodologia utilizada no curso é 
adequada para o desenvolvimento dos conteúdos, considerando as estratégias de aprendizagem 
utilizadas. Foi possível evidenciar tal informação através de depoimento dos alunos sobre a questão 
e vários exemplos trazidos pelos professores (utilização estudo de caso, pesquisa bibliográfica 
direcionada, planejamento e realização de eventos, entre outros). A diversificação de estratégias é 
importante para que todos os alunos consigam acessar o conhecimento, isto ficou claro no 
depoimento dos professores. Também foi informado pelos discentes, que as atividades propostas 
pelos professores contribuem para desenvolvimento da autonomia a medida em que eles possam 
escolher caminhos diversos para chegar ao resultado. Verificou-se ainda que em várias 
oportunidades os professores viabilizam contato do aluno com o mercado de trabalho, estimulando 
assim a relação entre a teoria e a pratica, contribuindo para a solidificação do aprendizado. Destaca-
se ainda, a utilização de práticas metodológicas claramente inovadoras, como exemplo a criação de 
um blog, por alguns docentes em parceria com discentes. Ressalta-se que a maioria do conteúdo 
inserido na plataforma resulta de pesquisa dos alunos sobre temas relevantes da área, configurando-
se como importante recurso que proporciona aprendizagens diferenciadas dentro da área. 
2.7. Estágio curricular supervisionado. Obrigatório para cursos cujas DCN preveem o estágio 
supervisionado. NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que não esteja 
previsto nas DCN). 

5 

Justificativa para conceito 5:O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório 
norteado pelos princípios da integração entre a teoria e a prática. No PPC do curso analisado há 
previsão de 240 horas aula de Estágio Supervisionado, distribuídos em 04 (quatro) disciplinas ao 
longo de 04 (quatro) semestres, contemplando carga horária e orientação adequadas para o início do



desenvolvimento das habilidade profissionais. No PPI apresentado pela instituição, há previsão de 
parcerias realizadas com o setor produtivo para oferta de oportunidades de estágio para os alunos 
dos cursos de graduação, em todas as áreas da instituição. Essas parcerias proporcionam aos 
discentes a possibilidade de integrarem o conteúdo teórico desenvolvido ao longo das disciplinas 
com o mundo do trabalho. Ainda, como parte da estrutura organizacional, situa-se na Pró-Reitoria 
de Graduação a “ Comissão de Estágio e Monitoria”, onde são desenvolvidas e executadas 
estratégias para a ampliação das oportunidades de estágios ofertadas aos discentes, além da 
interlocução da IES com o ambiente de estágio. No que se refere especificamente ao curso 
analisado, encontra-se instituída a “Comissão de Estágio” composta por alguns dos professores do 
curso e destinada a orientação e acompanhamento dos discentes, de forma a facilitar o 
desenvolvimento das habilidades previstas no perfil do egresso constante no PPC, além da geração 
de elementos para atualização das práticas do estágio. 
2.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação Básica.   
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. 
2.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para 
licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
2.10. Atividades complementares.   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem atividades 
complementares. NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no PPC 
(desde que não esteja previsto nas DCN). 

5 

Justificativa para conceito 5:As atividades completares descritas no PPC estão implementadas, a 
orientação aos discentes para sua respectiva realização encontra-se disponível no endereço 
eletrônico do curso (http://www.ccsa.ufpb.br/atuariais)  e o acompanhamento é realizado através do 
Sistema SIGAA(Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas).  Após a realização, os 
discentes apresentam comprovação de participação á coordenação curso, que inicia processo para 
validação e posterior inclusão no sistema utilizado, conforme determina Resolução nº 63/2010 do 
CONSEPE. São consideradas atividades complementares: participação em eventos (cursos, 
workshop, oficinas) das áreas aderentes ao curso, projetos de pesquisa e monitoria. Cada processo é 
analisado pelo coordenador do curso e a pontuação é atribuída conforme a Resolução anteriormente 
citada. Como prática inovadora pode-se destacar a atuação da coordenação, bem como do corpo 
docente no sentido de estimular e viabilizar a participação dos discentes em eventos, de forma 
personalizada.  
2.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem 
TCC. NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto nas 
DCN). 

5 

Justificativa para conceito 5:O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está institucionalizado 
sendo desenvolvido com a devida orientação e supervisão docente. Verificou-se ainda a existência 
de manual especifico para elaboração do trabalho, contendo linhas pesquisa, possíveis professores 
orientadores e regras básicas ABTN para elaboração. Após a conclusão e apresentação em banca 
composta por docentes do curso, o trabalho é entregue a coordenação em meio eletrônico e, 
posteriormente, enviado a biblioteca para repositório publico. 
2.12. Apoio ao discente. 5 
Justificativa para conceito 5:Por meio de entrevista realizada com docentes e discentes pode-se 
verificar que os docentes estão atentos à importância da realização de ações para o acolhimento e 
permanência dos discentes no curso. Como evidência dessa iniciativa, destaca-se o depoimento dos 
discentes com relação ao tratamento cordial, atencioso e personalizado dos docentes e coordenador 
do curso para questões ligadas ao desempenho individual e coletivo, processo de ensino-
aprendizagem, interação de grupo, bem como todo recurso necessário ao bom andamento das 
atividades. Observou-se também que, mesmo os docentes oriundos de outros departamentos, atuam 
de forma a garantir o acolhimento e a permanência dos discentes. Ficou evidenciado ainda o esforço



do corpo docente no sentido de utilizar metodologias acessíveis e adequadas, visando melhor 
aproveitamento dos discentes. Observou-se a possibilidade de realização de monitoria, porém os 
próprios docentes se disponibilizam para realização de reforço extra-classe, caso necessário. Existe 
ainda na Pro-Reitoria de Graduação (PRG) um núcleo específico destinado a coordenação e 
intermediação das atividades relacionadas a estágio, visando a realização de estágio não obrigatório 
remunerado pelos discentes. Quanto ao atendimento psicopedagógico, havendo demanda, o aluno é 
direcionado para o Centro de Atenção a Saúde, situado nas dependências da IES, para atendimento 
e encaminhamento para Clínica-Escola de Psicopedagogia, quando relacionado a questões ligadas a 
aprendizagem. Após atendimento, diagnóstico e intervenção, são definidas orientações as quais são 
disponibilizadas ao coordenador do curso, para as providencias que se fizerem necessárias. Destaca-
se ainda, a criação do grêmio acadêmico pelos discentes, estimulado pelos docentes, direção da IES.
Atualmente, o grêmio acadêmico constitui-se, inclusive, como espaço de convivência para os 
discentes. 
2.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5 
Justificativa para conceito 5:Foi possível observar por meio da visita in loco que a gestão do curso
é realizada considerando a autoavaliação institucional e a avaliação interna. Os resultados da 
avaliação externa é utilizado como elemento para o aprimoramento e aperfeiçoamento contínuo do 
planejamento das diversas atividades envolvidas no curso. Ainda, durante a visita in loco, observou-
se processo de revisão do PPC do curso, além de diversas discussões no âmbito do NDE (Núcleo 
Docente Estruturante) voltados ao aprimoramento e aperfeiçoamento do curso, direcionados pelos 
resultados de avaliações realizadas. Ainda, verificou-se por meio de reunião com o responsável pela
CPA institucional que, além dos resultados da avaliação realizada no âmbito institucional, a 
avaliação interna do curso tem seus resultados divulgados publicamente e periodicamente em uma 
plataforma eletrônica da CPA. 
2.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou 
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 
2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
2.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria.   Exclusivo 
para cursos que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância 
(conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
2.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 5 
Justificativa para conceito 5:No PDI apresentado, o item 4.5 destaca a existência de necessidade 
de otimização das demandas relativas aos curso de graduação, por ações de inovação e utilização de
novas tecnologias da Informação e comunicação, demonstrando assim o interesse na IES quanto a 
esta questão. O curso analisado utiliza o sistema SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas) onde estão disponíveis todas as informações necessárias para orientação do
discente, cujo suporte técnico é realizado por um núcleo especifico da Instituição. O sistema pode 
ser acessado em qualquer ambiente utilizando login e senha, atribuídos aos discente no ato da 
matricula. Existe ícone no endereço eletrônico da IES (http://web2.ufpb.br/novosistema.html) que 
possibilita o acesso rápido ao sistema. Através do sistema os discentes têm acesso ao calendário 
acadêmico, calendário de provas, eventos, além de todos materiais disponibilizados pelos docente. 
O sistema pode ser utilizado ainda para interação entre docentes e discentes para planejamento de 
eventos, a exemplo do Simpósio de Atuaria que ocorrerá no estado da Paraíba, no mês de abril do 
corrente ano. Os docentes também utilizam o ambiente virtual para avisos, informes e 
disponibilização de material utilizado em sala. Os discentes relataram que este sistema é fácil e ágil 
na utilização. Como evidência de experiência diferenciada no processo de aprendizagem, pode-se 
verificar a utilização de determinado recurso do sistema para alertar e avisar o discentes e docentes 
sobre datas importantes e eventos, como por exemplo datas de provas e apresentações de trabalhos 
de forma amistosa e interativa. O perfil do coordenador no sistema é diferenciado possibilitando o 



acesso a informações da vida acadêmica dos discentes e docentes, facilitando a gerenciamento de 
informações e atendimento as demandas. 
2.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que ofertam 
disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, 
de 10 de outubro de 2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
2.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA
Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
2.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 

5 

Justificativa para conceito 5:Verificou-se por meio de analise documental do PPC que o curso foi 
concebido tendo como referência a formação profissional-acadêmica, baseada em um modelo capaz
de se adaptar às dinâmicas condições do perfil profissional, definidas pelo mercado de trabalho. 
Para tanto, procedimentos para acompanhamento e avaliação são utilizados no processo de ensino-
aprendizagem com vistas ao atendimento das definições presentes no PPC. Esses procedimentos 
permitem o desenvolvimento e autonomia dos discentes de forma contínua e efetiva, conforme 
ressaltado pelos discentes em reunião realizada durante a visita in loco. Os resultados das avaliações
realizadas são traduzidos em indicadores de desempenho individuais e disponibilizados aos 
discentes, como complemento aos diversos elementos envolvidos em suas formações. Observou-se 
ainda por meio de entrevistas com os discentes, a adoção de ações concretas para melhoria da 
aprendizagem em função das avaliações realizadas, como exemplo, o acompanhamento individual 
dos discentes pelos docentes, considerando o desempenho individual. 
2.20. Número de vagas. 5 
Justificativa para conceito 5:Durante entrevista com corpo docente e discente ficou evidente que o
número de vagas ofertadas pelo curso de Ciências Atuariais está compatível com a dimensão do 
corpo docente, que em sua maioria possui regime de trabalho integral e especialização na área. A 
estrutura física também está compatível, contando com salas de aula, biblioteca com exemplares 
específicos da área em número suficiente e atualizado, promoção de eventos com a finalidade de 
divulgar a profissão, dentre outras ações elaboradas com foco no desenvolvimento dos discentes. 
Existe ainda, estudo no NDE visando acompanhar a tendência do mercado de trabalho e 
movimentos acadêmicos similares, a fim de atualizar e adequar a oferta as vagas caso necessário, 
visando garantir a qualidade do Curso e atendimento ao que determina o PPC no item perfil do 
egresso. 
2.21. Integração com as redes públicas de ensino.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para 
os cursos que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

NSA

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

NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
2.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas. NSA 
para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 



Dimensão 3: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,22

3.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5 
Justificativa para conceito 5:O Núcleo de Desenvolvimento Estruturante encontra-se instalado, 
atuante, tendo como um de seus membros o coordenador do curso. Todos os membros atuam em 
regime integral, sendo 03 membros detentores de título de doutorado e 2 membros com titulação de 
mestrado. O coordenador, prof. Victor Hugo Dias Diógenes, está atualmente como presidente, e 
permanece no Núcleo desde o ultimo ato regulatório, ocorrido em 2014. Dentre as atividades 
desenvolvidas durante o ano de 2018, destaca-se adiscussão para atualização do PPC, com base na 
avaliação da IES e avaliação interna do Curso, conforme demonstrado nas atas arquivadas em pasta 
própria do Núcleo. Em reunião com os membros do NDE foi apresentado uma prévia do trabalho 
realizado. Configura-se ainda como de interesse do NDE o acompanhamento do mercado de 
trabalho, com vista a analisar e identificar possíveis melhorias no perfil do egresso, bem como nas 
competências a serem desenvolvidas durante o curso. 
3.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou 
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 
2016). 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
3.3. Atuação do coordenador. 3 
Justificativa para conceito 3:Segundo verificado por meio de entrevistas com docentes e discentes
e análise do PPC, a atuação do coordenador está de acordo com o previsto pelo PPC e atende as 
demandas existentes considerando a gestão do curso, além da relação com docentes e discentes. 
Observou-se ainda, por meio de análise do Plano Individual Docente do coordenador, disponível no 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), a disponibilização de carga-
horária para participação em diversos órgãos colegiados superiores, confirmados em algumas das 
entrevistas realizadas e atas de reuniões de órgãos colegiados realizadas. Contudo, não foi possível 
observar plano de ação documentado e compartilhado, contendo indicadores de desempenho da 
coordenação com acesso público, apesar das evidências constatadas quanto ao favorecimento da 
integração e melhoria contínua do curso, a partir das ações realizadas pelo coordenador, destacadas 
por docentes e discentes. 
3.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 3 
Justificativa para conceito 3:Observou-se por meio de diversos documentos institucionais que o 
coordenador atua sob regime de dedicação exclusiva a instituição, disponibilizando tempo integral 
para a gestão do curso e relação com os docentes e discentes. Verificou-se ainda, por meio de atas 
de reuniões realizadas, a participação do coordenador em diversos órgãos colegiados superiores. 
Porém, não foi possível verificar plano de ação documentado e compartilhado, contendo 
indicadores de desempenho da coordenação com acesso público. Contudo, por meio de entrevistas 
com os docentes, constatou-se evidências de ações realizadas pela coordenação buscando a gestão 
da potencialidade do corpo docente do curso, favorecimento a integração e melhoria contínua. 
3.5. Corpo docente. 5 
Justificativa para conceito 5:Durante reunião com corpo docente, após questionamento de forma 
direta sobre a análise que Plano de Curso em sala com discente, todos informaram que fazem a 
referida análise logo nos primeiras aulas, destacando as oportunidades para relacionar os conteúdos 
previstos com o objetivo do curso que consta no PPC, com os objetivos da disciplina e com as 
atividades profissionais que os discentes irão exercer, conforme previsto no perfil do egresso. 
Quanto ao incentivo a pesquisa, existe registro no sistema SIGAA de Projetos de Pesquisa nos quais
os docentes, discentes e coordenação acompanham a realização das atividades. O curso possui 
como política de incentivo a pesquisa o estabelecimento de pontuação para os docentes e discentes 
que participam de projetos de pesquisa, realizam publicações científicas em periódicos e anais de 
eventos e participam de eventos de cunho científico aderentes ao curso. Os docentes informaram 
ainda que, sempre que necessário, disponibilizam materiais diversos com vista a estimular a análise 



crítica e leitura de cenário pelos discentes. 
3.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5 
Justificativa para conceito 5:Por meio de entrevista com a coordenação, reunião com o corpo 
docente, reunião com o corpo discente e pesquisas no sistema SIGAA (Sistema Integrado de Gestão
de Atividades Acadêmicas), pode-se inferir que o regime de trabalho do corpo docente, em sua 
maioria, contituí-se como integral, permitindo o atendimento aos docentes, utilizando espaço 
reservado. Os docentes destacaram que o regime integral os possibilita participar no NDE (Núcleo 
Desenvolvimento Estruturante) e no Colegiado do curso. As atividades realizadas pelos docentes 
estão registradas no SIGAA (https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/docente), no portal do docente, no 
item Plano Individual do Docente onde constam as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão
(se for o caso). O coordenador tem acesso aos registros, os quais são utilizados para gestão do corpo
docente. 
3.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a experiência no exercício da docência 
superior. NSA para cursos de licenciatura. 

5 

Justificativa para conceito 5:erificou-se por meio de análise documental e entrevistas realizadas 
que o corpo docente vinculado ao curso possui, em sua maioria, experiência profissional no mundo 
do trabalho. Essa experiência permite a apresentação de exemplos contextualizados a problemas 
práticos, além do alinhamento entre as teorias inseridas nas diversas unidades curriculares com a 
atuação profissional prática, enriquecendo a formação discente. Ainda, além das atividades 
profissionais extra-classe desenvolvidas por alguns docentes, como perícias e consultorias 
realizadas, destaca-se o desenvolvimento de pesquisas aplicadas ao contexto prático, como 
exemplos estudos de caso. Observou-se que essa prática permite a atualização profissional docente, 
considerando à interação entre conteúdo e prática, promovendo a compreensão da aplicação da 
interdisciplinaridade no contexto prático. Como resultado, esses elementos constituem-se em 
importantes recursos para o aprimoramento das competências profissionais previstas no PPC, 
considerando o conteúdo abordado na prática da profissão. 
3.8. Experiência no exercício da docência na educação básica.   Obrigatório para cursos de 
licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA: Não se Aplica. 
3.9. Experiência no exercício da docência superior. 5 
Justificativa para conceito 5:Segundo a análise da documentação do corpo docente, verificou-se 
que o mesmo possui experiência docente suficiente para promoção de ações capazes de identificar 
as dificuldades dos discentes. Considerando o perfil do corpo docente e o tempo de atuação na 
atividade de docência, constatou-se que os docentes do curso analisado possuem capacidade para 
exposição do conteúdo envolvido na estrutura curricular em linguagem clara e aderente as 
características das turmas, além de capacidade de apresentação de exemplos contextualizados com 
os conteúdos dos componentes curriculares. No caso específico da aprendizagem dos discentes, a 
experiência do corpo docente em atividades de docência demonstrou solidez suficiente para 
propiciar a elaboração de atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com
dificuldades, a partir de metodologias específicas. Destaca-se ainda, a atuação dos docentes em 
atividades que buscam diagnosticar discentes com desempenhos aquém do esperado, para 
redefinição das metodologias específicas a serem utilizadas nesses casos. Por meio de entrevistas 
com os discentes, esses destacaram a importância dessa prática para o seu desempenho, 
reconhecendo ainda o desempenho e resultado das ações de cada um dos docentes. 
3.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos 
totalmente presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA: Não se Aplica. 

NSA



3.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos 
totalmente presenciais. 
Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
3.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4 
Justificativa para conceito 4:Segundo documentos de atas arquivadas em pastas especificas, o 
colegiado está institucionalizado, possui representatividade dos segmentos, composto por um total 
de 10 membros, sendo o professor coordenador Victor Hugo Dias Diógenes o presidente, conforme 
determina o regimento específico. As reuniões de decisões do colegiado são devidamente 
registradas em atas, sendo que fluxo para realização das decisões varia de acordo com a demanda. 
Em reunião com membros do colegiado confirmou-se a inexistência de sistema estabelecido para 
avaliação periódica, quanto ao desempenho do grupo visando a implementação ou ajustes de 
práticas de gestão. Nesta mesma ocasião, os membros do colegiado nos informaram que o colegiado
se reune formalmente quando surge demanda especifica, porem o membros conseguem manter 
contato constantemente, principalmente utilizando o meios de comunicação interno. 
3.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente 
presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
3.14. Experiência do corpo de tutores em educação a distância.   Exclusivo para cursos que 
ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria 
nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA: Não se Aplica. 
3.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 3 
Justificativa para conceito 3:Segundo levantamento realizado no Currículo Lattes dos professores 
e levando em consideração informação prestada pelo coordenador do curso pelo menos 50% dos 
docentes possuem, no mínimo 4 produções nos últimos 3 anos. Na análise documental realizada e 
em entrevista com o coordenador, não foi possível identificar que pelo menos 50% dos docentes 
possuem, no mínimo 7 (sete) ou 9 (nove) produções nos últimos 3 anos. 

Dimensão 4: INFRAESTRUTURA 5,00

4.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 5 
Justificativa para conceito 5:Por meio de visita in loco foi possível verificar as instalações 
utilizadas pelos docentes em tempo integral. Constatou-se que a estrutura possui capacidade 
suficiente para viabilização das diversas ações acadêmicas como planejamento didático-pedagógico 
e atendimento das necessidades institucionais. Verificou-se ainda a existência de recursos de 
tecnologia da informação e comunicação apropriados, como o Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (Sigaa), que possui chaves de acessos individuais, garantindo privacidade 
para utilização dos recursos. O espaço físico observado possui capacidade para atendimento a 
discentes e orientandos e para guarda e arquivo de material e equipamentos pessoais com 
segurança. 
4.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 5 
Justificativa para conceito 5:Através de visita in loco as instalações da IES foi possível constatar 
que o espaço de trabalho para o coordenador é adequado para a realização das atividades 
acadêmicas e administrativas, existindo equipamentos adequados, inclusive mesa redonda 



permitindo atendimento a grupos de discentes com privacidade. O coordenador possui perfil 
diferenciado no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), o que viabiliza 
informações tempestivas sobre o corpo docente e corpo discente, facilitando a gestão do curso. 
4.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual 
para todos os docentes do curso. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
4.4. Salas de aula. 5 
Justificativa para conceito 5:Por meio da visita in loco realizada as instalações, verificou-se que 
as salas de aula são amplas e permitem várias formas de arrumação espacial. Verificou-se ainda que,
o ambiente é limpo, climatizado, possuindo cadeiras móveis para os alunos e carteira para docente 
em bom estado de conservação e em quantidade suficiente para demanda. A IES possui laboratórios 
compartilhados com diversos cursos, que devidamente agendado, pode ser utilizado pelos docentes 
para aula que necessite de recursos tecnológicos específicos. Destaca-se ainda a existência de 
auditórios, salas amplas para reunião e espaços diversos para convivência dos discentes. 
4.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 5 
Justificativa para conceito 5:Verificou-se por meio de visita a laboratórios de informática e 
biblioteca a existência de equipamentos de informática suficientes para atendimento às necessidades
institucionais e do curso. Os espaços destinados aos laboratórios de informática e biblioteca que 
possuem equipamentos de informática disponíveis para utilização dos discentes são confortáveis, 
climatizados e com iluminação adequada. Ainda, constatou-se que a internet e a rede sem fio 
possuem velocidade e estabilidade adequadas ao espaço físico. Destaca-se ainda que, os recursos de
hardware e software estão atualizados e contam com avaliação e manutenção periódica, 
considerando sua adequação, qualidade e pertinência ou substituição, caso necessário. 
4.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 5 
Justificativa para conceito 5:Constatou-se em visita in loco registro do acervo físico e virtual em 
nome da IES. A biblioteca visitada possui acervo físico tombado e informatizado. Quanto ao acervo 
virtual, verificou-se a existência de contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários. As 
obras indicadas como bibliografias básicas nos planos das disciplinas estão atualizados e alinhadas 
às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, considerando a natureza das UC. 
Verificou-se ainda, atas de reuniões do NDE contendo avaliação de adequação e comprovando a 
compatibilidade em cada uma das bibliografias básicas da UC, entre o número de vagas autorizadas,
considerando o curso avaliado e os demais cursos da instituição que utilizam as obras, e a 
quantidade de exemplares por título disponível no acervo. Foi verificado a existência de instalações 
e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, do acesso aos 
títulos virtuais, bem como ferramentas de acessibilidade e suporte de apoio a leitura, estudo e 
aprendizagem. Constatou-se ainda a existência de exemplares físicos e acesso virtual a periódicos 
especializados para complementação dos conteúdos previstos na UC. Observou-se que o acervo é 
atualizado considerando a quantidade de exemplares e assinaturas de acesso mais demandadas, 
sendo formulado um plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço. 
4.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da 
bibliografia complementar para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas). 

5 

Justificativa para conceito 5:Por meio da visita visita in loco verificou-se o registo do acervo 
físico e virtual em nome da IES. A biblioteca da IES possui acervo físico tombado e informatizado. 
Quanto ao acervo virtual, verificou-se a existência de contrato que garante o acesso ininterrupto 
pelos usuários. As obras indicadas como bibliografias complementares nos planos das disciplinas 
estão atualizados e alinhadas às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, 
considerando a natureza das UC. Verificou-se ainda, atas de reuniões do NDE contendo avaliação 
de adequação e comprovando a compatibilidade em cada uma das bibliografias complementares da 
UC, entre o número de vagas autorizadas, considerando o curso avaliado e os demais cursos da 
instituição que utilizam as obras, e a quantidade de exemplares por título disponível no acervo. Foi 



verificado a existência de instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta 
ininterrupta via internet, do acesso aos títulos virtuais, bem como ferramentas de acessibilidade e 
suporte de apoio a leitura, estudo e aprendizagem. Constatou-se ainda a existência de exemplares 
físicos e acesso virtual a periódicos especializados para complementação dos conteúdos previstos na
UC. Observou-se que o acervo é atualizado considerando a quantidade de exemplares e assinaturas 
de acesso mais demandadas, sendo formulado um plano de contingência para a garantia do acesso e 
do serviço. 
4.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois no CPP não há previsão de disciplinas de 
formação básica ministradas exclusivamente em laboratório. 
4.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pois no CPP não há previsão de disciplinas de 
formação específica ministradas exclusivamente em laboratório. 
4.10. Laboratórios de ensino para a área de saúde.   Obrigatório para os cursos da área de 
saúde, desde que contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
4.11. Laboratórios de habilidades.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que 
contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
4.13. Biotérios.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no 
PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
4.15. Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 
mediação e atividades jurídicas reais.   Obrigatório para Cursos de Direito, desde que 
contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 
4.16. 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:Não se Aplica. 
4.17. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA).   Obrigatório para todos os cursos 
que contemplem no PPC a utilização de animais em suas pesquisas. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica. 

Dimensão 5: Considerações finais. 
5.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores. 
A comissão de avaliadores foi composta por Rosimeire Pimentel Gonzaga (Ponto Focal) e Eliaura
Maria Brito Santos (Avaliadora). 
5.2. Informar o número do processo e da avaliação. 
Número  do  processo:  201721870
Número da Avaliação: 144871 



5.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência). 
Universidade  Federal  da  Paraíba  -UFPB.
Cidade  Universitária
Complemento:  Campus  I,  s/n
CEP: 58.051-900 - João Pessoa/PB 
5.4. Informar o ato autorizativo. 
Renovação de Reconhecimento de Curso. 
5.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais. 
Curso: Ciências Atuariais
Grau: Superior
Modalidade: Bacharelado
Número de Vagas Atuais: 120 vagas (60 vagas para o turno vespertino e 60 vagas para o turno 
noturno). 
5.6. Explicitar os documentos usados como base para a avaliação (PDI e sua vigência; PPC; 
relatórios de autoavaliação - informar se integral ou parcial; demais relatórios da IES). 
Foram  utilizados  os  seguintes  relatórios  como  base  para  avaliação:
PDI  -  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  com  vigência  de  2014  a  2018.
PPC  -  Projeto  Pedagógico  do  Curso.  
Relatório  de  Ingressos,  Retenções  e  Egressos.
Relatório  Acompanhamento  dos  Egressos  do  Curso  de  Ciências  Atuariais.
Plano  Individual  de  Docência.
Atas  de  Reuniões  de  Colegiado.
Atas  de  Reuniões  de  NDE.
Relatório  de  Comprovação  de  Eventos  Realizados.
Atas  de  Reuniões  da  CPA.
Regimento  da  CPA.
Currículo  Lattes  dos  docentes  e  coordenador.
Manual  de  TCC  -  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso.
Documentação comprobatória de projetos de pesquisa e de extensão (encerrados nos últimos anos e
em  andamento),  inclusive  das  respectivas  formas  de  financiamento.
Relação dos títulos de livros, com o número de exemplares, separados por disciplina, separados
também por Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar, constantes do acervo da biblioteca
específicos  da  área  independentemente  daqueles  que  são  utilizados  para  outros  cursos.  
Relação  dos  títulos  dos  periódicos  existentes  com assinatura,  em via  impressa  e/ou virtual,  na
biblioteca,  para  uso  nas  atividades  acadêmicas  do  curso  em  questão,
com  cópia  das  notas  fiscais  de  assinatura,  por  ano,  de  cada  item.
Comprovante de produção científica apenas dos últimos três anos. 
5.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão. 
Esta comissão a partir da análise dos documentos disponibilizados pela IES, bem como das reuniões
com o corpo diretivo efetivo, coordenação, CPA, NDE, corpo docente e corpo discente constatou-se
de forma geral que:

Dimensão 1: As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa no âmbito do curso estão
devidamente implementadas e destinadas a favorecer o processo de aprendizagem considerando o
perfil  do  egresso  e  com  utilização  de  práticas  inovadoras.  Os  objetivos  do  curso  apresentam
excelente coerência, considerando os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e
contexto educacional, característica locais e regionais, além de utilização de práticas emergentes e
inovadoras da área. Quanto ao perfil profissional, o PPC contempla-o adequadamente, considerando
as competências requeridas no âmbito da vida profissional. Ainda nessa linha, a estrutura curricular
constante no PPC contempla os  aspectos  flexibilidade,  interdisciplinaridade,  compatibilidade da
carga horária total, além da articulação entre a teoria e a prática. Os conteúdos curriculares inseridos



no PPC possibilitam o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando elementos
como atualização, adequação das cargas horárias e adequação da bibliografia e apresentam ainda,
itens curriculares que diferenciam o curso dentro de sua área profissional, envolvendo temáticas
como comportamento  moral  nas  relações  étnicos  raciais,  pluralidade  e  cultura  afro-brasileira  e
indígena,  além  de  questões  ambientais.  
Quanto as atividades pedagógicas, estas são desenvolvidas baseando-se em práticas metodológicas
consistentes e inovadoras, envolvendo atividades complementares adequadas e regulamentadas de
maneira  suficiente,  contemplando  elementos  como:  carga  horária,  diversidade  de  atividades  e
formas de aproveitamento. Ainda como componente das atividades pedagógicas desenvolvidas, o
TCC encontra-se devidamente inserido no PPC e regulamentado de forma satisfatória. Destacam-se
ainda como parte das atividades pedagógicas desenvolvidas, as atividades de apoio extraclasse e
psicopedagógico  oferecidos  aos  discentes,  como  monitorias  e  acompanhamento  direcionado  e
individualizado  pelos  professores.  
Quanto a  gestão do curso,  esta  é  realizada considerando os resultados de avaliações internas  e
externas de maneira suficiente. Para tanto,são utilizadas tecnologias de informação e comunicação
no processo de aprendizagem, possibilitando a execução do projeto pedagógico do curso e uma boa
gestão  da  vida  acadêmica.  
Destacam-se  ainda,  os  procedimentos  de  avaliação  utilizados  nos  processos  de  ensino-
aprendizagem, os quais atendem bem à concepção do curso definida no seu Projeto Pedagógico do
Curso - PPC. Por fim, o número de vagas previstas está adequada a estrutura do corpo docente e às
condições  de  infraestrutura  da  IES.  
Conceito  atribuído  a  dimensão  1:  4.93

Dimensão  2
O  NDE  está  instalado  em  operação,  sendo  que  sua  composição  atende  ao  que  determina  a
legislação, como registro das atividades em ata, promoção de importantes discussões envolvendo o
curso, principalmente com relação ao perfil do egresso, mercado de trabalho e objetivos do curso. 
O coordenador atua de maneira proativa e dinâmica, e insere-se como membro do NDE e colegiado,
além de realizar as atividades de gestão do corpo docentes e corpo discente de forma eficiente,
estando  atendo  as  necessidades  coletivas  da  IES  e  do  curso.
  O corpo docente possui sólida formação e aderente as disciplinas que ministram, demonstrando
interesse e zelo pelo sucesso do curso. O corpo docente demonstra-se ainda atento as necessidades
do corpo discente de forma próxima, uma vez que, consideram que a formação discente adequada é
um  importante  indicador  qualitativo  para  a  instituição  e  para  a  área  de  conhecimento.  
Percebe-se ainda que, o corpo docente busca a participação em eventos científicos e profissionais da
área e estimulam a prática da pesquisa junto ao corpo discente,  como por meio de projetos de
iniciação científica. Ainda, os docentes possuem experiência no exercício de docência superior e
demonstram conhecimento adequado das principais questões relacionadas ao processo de ensino-
aprendizagem e estratégias metodológicas. O corpo docente em sua maioria atua na IES em regime
integral, o que possibilita suas dedicações exclusivas as questões do curso, bem com atendimento
aos  alunos  de  formas  mais  ampliada.
Conceito  atribuído  a  dimensão  1:  4.22

Dimensão  3:  Os  professores  com  dedicação  em  tempo  integral  tem  gabinetes  de  trabalho
implantados, sendo compartilhado em três usuários e, em alguns casos, de uso individual. Esses
gabinetes  são  equipados  com  recursos  tecnológicos  suficientes  para  realização  das  atividades
pedagógicas  e  atendimento  aos  discentes.  O  espaço  destinado  às  atividades  de  coordenação  é
adequado, contendo móveis e equipamentos suficientes para realização das atividades necessárias,
bem como recursos tecnológicos necessários para o bom gerenciamento das atividades dos corpo
docente  e  corpo  discente.
Ainda  quanto  a  infraestrutura,  as  salas  de  aula  utilizadas  pelo  curso  são  amplas,  limpas  e
climatizadas, permitindo várias formas de arrumação espacial e contendo mobília em bom estado de



conservação e em quantidade suficiente para atendimento a demanda. Existem auditórios amplos e
laboratórios com equipamentos em perfeito funcionamento, demonstrando cuidado e zelo com a
manutenção do espaço. O acesso dos alunos a equipamentos de informática atendem, muito bem as
necessidades institucionais considerando que a quantidade de equipamentos é compatível com o
número total de usuários, de fácil acessibilidade e com velocidade de acesso à internet adequado aos
trabalhos.  Ainda,  há  uma  adequada  política  de  atualização  e  manutenção  periódica  dos
equipamentos  e  softwares.  Nos  quesitos  acervo  da  bibliografia  básica  e  da  bibliografia
complementar por unidade curricular, através da visita in loco foi possível observar que a IES conta
com excelente estrutura, existindo várias unidades das obras que podem ser compartilhadas pelos
discentes facilitando assim o acesso a bibliografia. O acervo para atendimento a bibliografia básica
e  complementar  por  unidade  curricular  é  avaliado  constantemente  pela  coordenação  e  corpo
docente,  além de  devidamente  validado  pelo  NDE,  visando garantir  a  atualização  das  obras  e
garantia  da  quantidade  de  exemplares  suficiente  para  atendimento  da  demanda  dos  discentes.
Conceito atribuído a dimensão 3: 5.0 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final : 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A comissão,  após  analisar  cada  um dos  indicadores  nas  três  dimensões,  relativos  ao  Ato  de
Reconhecimento do Curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal da Paraíba, pautando-se
pelas informações disponibilizadas no sistema e-MEC, verificou que, com relação à dimensão 1 –
Organização Didático-Pedagógica, o curso avaliado atende de forma suficiente.  Com relação à
dimensão 2 – Corpo Docente, tendo verificado, além das informações disponibilizadas no sistema
e-MEC, a documentação comprobatória disponibilizada pela IES, assim como os relatos colhidos
nas  reuniões  com os  docentes  e  dirigentes,  a  comissão  de  avaliação  concluiu  que  a  referida
dimensão encontra-se atendida com coeficiente bom. A respeito da dimensão 3 – Infraestrutura, a
análise da comissão avaliadora teve como subsídios, além das informações disponibilizadas no
sistema e-MEC, os dados colhidos nas visitas às instalações físicas do curso da IES de maneira
geral,  assim  como  as  reuniões  com  docentes,  discentes  e  dirigentes.  Os  laboratórios  estão
implantados  e  possuem  qualidade  suficiente  para  as  atividades  propostas.  A  partir  destas
informações, verificou-se que a dimensão Infraestrutura encontra-se suficientemente atendida. O
PPC do curso encontra-se em acordo com proposições expostas no PDI, no que tange à missão e
objetivos, ao processo de ensino-aprendizagem, formação de colegiados, carga horária e conteúdos
programáticos (ementários, incluindo a disciplina de Libras e de atividades transdisciplinares e
disciplinares para a Educação Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena). As questões relacionadas à educação ambiental são abordadas em disciplinas inseridas
na  unidade  curricular  proposta.  O NDE encontra-se  instalado.  Desta  forma,  esta  comissão  de
avaliação entende que o Curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
apresenta excelente qualidade, sendo atribuído com Conceito Final 5.0. 

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA 
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