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A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) é mantida pelo Ministério da Educação,
pessoa jurídica de direito público federal, CNPJ 00.394.445/0188-17, com sede na Esplanada dos
Ministérios,  Bloco  L,  s/n,  Brasília.  Foi  criada  como  Universidade  da  Paraíba,  através  da  Lei
estadual nº. 1.366, de 02.12.55. Posteriormente, foi federalizada, aprovada e promulgada pela Lei



nº.  3.835  de  13.12.60  como  Universidade  Federal  da  Paraíba,  incorporando  as  estruturas
universitárias tanto na cidade de João Pessoa quanto em Campina Grande, assumindo assim uma
estrutura multicampi, com atividades distribuídas por dois espaços urbanos diferentes, sua unidade
sede  está  situada  na  Cidade  Universitária,  s/n,  Castelo  Branco.  João  Pessoa,  Paraíba,  CEP
58051900.
No decorrer da década de 1960 a UFPB incorpora a Escola de Agronomia do Nordeste (localizada
na cidade de Areia) e o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (localizado na cidade de Bananeiras).
Por meio dessa incorporação, a UFPB passa pelo primeiro processo de expansão. Nos anos 1970,
as atividades de ensino, pesquisa e extensão avançaram significativamente. No início dos anos
1980, foram incorporados mais três campi em três cidades paraibanas. A concretização desse fato
deu-se por  meio da  absorção dos  recursos  humanos e  das  instalações  físicas  da Faculdade de
Direito, na cidade de Sousa; Escola de Veterinária e de Engenharia Florestal, na cidade de Patos, e
Faculdade  de  Filosofia,  na  cidade  de  Cajazeiras.  
A singularidade multicampi da UFPB aumentou, com sua atuação passando para mais seis campi,
além de Campina Grande, sendo estes nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Patos, Sousa
e  Cajazeiras.  As  inter-relações  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 campi de Campina Grande, Cajazeiras, Patos e
Sousa. A partir de então, a UFPB ficou composta pelos campi de João Pessoa, Areia e Bananeiras.
Em 2006 foi criado um campi, com sede no Litoral Norte do Estado, abrangendo os municípios de
Mamanguape  e  Rio  Tinto.  
Atualmente, a UFPB possui os seguintes campi com os seus respectivos Centros de ensino: 1.
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), 2.
Campus II (Areia): Centro de Ciências Agrárias (CCA), 3. Campus III (Bananeiras): Centro de
Ciências  Humanas,  Sociais  e  Agrárias  (CCHSA);  4.  Campus  IV (Mamanguape  e  Rio  Tinto):
Centro  de  Ciências  Aplicadas  e  Educação  (CCAE).
Os documentos analisados apresentam como missão da IES: Geração e difusão do conhecimento
que  possa  propiciar  o  desenvolvimento  científico-tecnológico,  socioambiental,  econômico  e
cultural  por  meio  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  em estreita  interação  com os
poderes públicos, setor produtivo e movimentos sociais de modo a construir uma sociedade mais
justa. (PDI 2014-2018). 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 IES  apresenta  como  perfil  formar  profissionais  nos  níveis  de  ensino  fundamental,  médio,
superior  e  de  pós-graduação;  realizar  atividades  de  pesquisa  e  de  extensão;  pautar  as  suas
atividades acadêmicas pela busca do progresso das ciências, letras e artes. O ensino médio, técnico
e profissional está presente na UFPB da seguinte forma: Campus I - Escola Técnica de Saúde
(vinculada ao CCS): Oferece os cursos de Técnico em Enfermagem, Técnico em Prótese Dentária
e Técnico em Biodiagnóstico; Campus III:  Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (vinculado ao
CCHSA):  Oferece  cursos  técnicos  na  área  de  Agropecuária,  Agroindústria  e  Aquicultura.
A UFPB oferece 117 cursos de graduação presenciais, 78 mestrados e 34 doutorados (conforme
http://www.prpg.ufpb.br/prpg/contents/menu/prpg-1/lista-de-cursos-de-pos-graduacao).  Em  2007,
através do seu Núcleo de Educação a Distância – UFPBVirtual, passou a integrar o sistema UAB.
Atualmente são onze (11) cursos de graduação (licenciatura) e 2 de pós-graduação (Especialização



em Gestão Pública, Especialização em Gestão Pública Municipal), atuando em 5 estados: 19 pólos
de apoio presencial na Paraíba, 5 na Bahia, 3 em Pernambuco, um no Ceará e um no Rio Grande
do  Norte.  
Está recredenciada conforme Portaria Nº 60 de 18/01/2017, publicada no DO de 19/01/2017, seção
1,  p.14.
O Programa de Extensão – Fluxo Contínuo – FLUEX apoia e certifica todas as atividades de
extensão com carga horária a partir de 15h/aula (eventos, encontros, simpósios, oficinas, cursos,
congressos) desenvolvidas no âmbito da instituição, anualmente vem crescendo a participação: em
2012  foram  118  eventos,  em  2013  205  eventos,  e  até  2018  cerca  de  275  eventos.
No contexto científico e tecnológico, a UFPB se destaca em áreas, hoje consideradas estratégicas,
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.  No  âmbito  regional,  ressalta-se  as  ações  voltadas  para  a  região  do
semiárido nordestino, para o desenvolvimento sustentável, como cultura da mamona, feijão bravo,
forrageiras nativas, produção de ovinocaprinocultura, entre outras. No contexto social: ações sobre
o  mercado  de  trabalho  informal,  com  destaque  para  formas  solidárias  de  trabalho,  ações  de
combate à pobreza, a partir do desenvolvimento de incubadoras de cooperativas em municípios
pobres da Paraíba. Conforme PDI 2014-2018, apresenta em 2013: 612 produções científicas, 353
grupos  de  pesquisa  CNPq,  160  bolsistas  de  produtividade  do  CNPq  (Pesquisa  -  PQ  e
Desenvolvimento  -DT).
A integração  universidade  e  setor  produtivo  vem através  do  Instituto  de  Desenvolvimento  da
Paraíba  (IDEP),  Age&#770;ncia  UFPB  de  Inovação  e  “Projeto  UFPB  em  seu  Município”
desenvolvido através da PRAC (ações voltadas à ampliação dos impactos das atividades científicas
e tecnológicas no desenvolvimento do estado). Apresenta IGC = 4 (ano de 2017), CI = 4 (ano de
2013),  CI  EaD  =  4  (2016)  e  ICG  Contínuo  =  3.4861  (2017).
João Pessoa, a capital paraibana, é a 8ª cidade mais populosa da Região Nordeste, a 23ª do Brasil e
o município mais populoso do estado. Foi considerada a "2ª capital mais verde do mundo", com
mais de 7 m² de floresta por habitante, tem a maior economia da Paraíba, representando 30,7% das
riquezas produzidas e um produto interno bruto duas vezes maior que Campina Grande. O turismo
é um grande produtor de renda e empregos, além do comércio. Há um parque industrial complexo,
formado por diversos segmentos: alimentos, automobilístico (bugres), bebidas, bentonita, cimento,
concreto, couro, metalúrgico, móveis, dentre outros. Destacando-se algumas indústrias de renome
internacional,  como  a  AmBev,  Coca-Cola,  Suggar  Eletrodomésticos,  Euroflex,  Vijai
Elétrica,Coteminas,  a  British  American  Tobaccoe  a  Paraí.  Apresenta  25  instituições  de  ensino
superior, sendo 3 públicas. O município possui IDH-M alto (0,763), está em 1º lugar no estado.

Curso: 

O curso de Teatro (Bacharelado)  do Centro de Comunicação,  Turismo e Artes  da UFPB, está
situado na Unidade Sede, Cidade Universitária, s/n, Castelo Branco. João Pessoa, Paraíba, CEP
58051900.
O curso foi aberto em 2006, após aprovação pelo Conselho Universitário, Resolução nº. 07/2006,
de 07 de julho de 2006. Como se trata de IES Federal, não houve autorização de funcionamento
pelo  MEC.
Foi  reconhecido  pela  Portaria  nº  273,  de  14  de  dezembro  de  2012,  publicada  no  DOU  de
17/12/2012.   
O Curso apresenta duração mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 06 (seis) anos equivalentes à
duração mínima de 08 (oito) e máxima de 12 (doze) períodos letivos, que corresponde a um total
de  160  créditos  e  2400  horas/aula, é  de  modalidade  presencial,  turno  vespertino
A composição  curricular  do  curso  contempla  a  inserção  dos  conhecimentos  concernentes  à
Educação Ambiental pela transversalidade mediante temas relacionados com o meio ambiente e a



Curso: 

sustentabilidade  socioambiental.
Os conteúdos curriculares organizam-se da seguinte forma: Conteúdos básicos Profissionais 100
créditos  em  1500  horas/aula; Conteúdos  complementares  obrigatórios  35  créditos  em  525
horas/aula; Conteúdos  Complementares  Optativos  16  créditos  em  240  horas/aula; Conteúdos
Complementares  Flexíveis  09  créditos  em  135  horas/aula.  
São ofertadas anualmente 15 vagas, com entrada através do ENEM/SISU. Na hipótese de vagas
remanescentes ou ocasionadas por vacância (transferência ou evasão escolar), essas são destinadas
a outras formas de ingresso (transferência, ingresso de graduado), de acordo com os regimentos
internos da instituição. A quantidade de 15 estudantes do Bacharelado é complementada com a
entrada de 15 estudantes da Licenciatura, totalizando 30 estudantes por entrada anual no Curso de
Teatro.  
O curso de Bacharelado em Teatro com foco em Interpretação tem como meta a formação de atores
e atrizes profissionais capazes de atuar e atender este mercado de trabalho das mais diferentes
formas  como  performers,  artistas  criadores,  intérpretes,  artistas  pesquisadores,  curadores,
debatedores, críticos de artes, agentes de cultura, no Brasil ou no exterior. Pretende formar artistas
com uma forte base teórica e capacidade de reflexão crítica para que sua atuação na sociedade seja
possibilitada  de  forma  ampla  e  diversificada.
O apego à responsabilidade social está evidenciado no modo de pensar e desenvolver o Curso,
contemplando um estágio supervisionado voltado para a formação de um aluno atento às demandas
da comunidade local e regional e ações que vão ao encontro da população, assim como atividades
complementares  que  contemplam  o  ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão.  
A Coordenação do Curso é exercida pelo Professor Elthon Gomes Fernandes da Silva, Graduado
em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mestre pelo Programa de
Pós-Graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente  da Universidade  Federal  de Pernambuco
(UFPE) e Doutor em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC -
SP). Foi Professor Substituto da área de Voz do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal
de  Pernambuco  (UFPE)  (de  dezembro  de  2012  a  agosto  de  2014)  e  atualmente  é  Professor
Assistente - A (Nível I, Dedicação Exclusiva) da área de Voz Falada e Cantada para o Teatro no
Departamento  de  Artes  Cênicas  do  Centro  de  Comunicação Turismo e Artes  da  Universidade
Federal  da  Paraíba  (CCTA  -  UFPB).
Está há 4 anos em exercício na IES, sendo 2 anos como coordenador do curso, é contratado em
regime  integral,  DE,  dispõe  de  uma  carga  horária  de  20  horas  semanais  para  atuar  junto  à
coordenação.
Atualmente o NDE do Curso de Teatro, designado pela Portaria Interna Nº 13/2018/DAC/CCTA,
de 09/03/2018, é composto pelos professores Elthon Fernandes, Líria Morais, Márcia Chiamulera,
Everaldo Vasconcelos, Paula Coelho, Erlon Cherque, Arthur Almeida Neto e Candice Didonet.  
Todos com participação na concepção do Projeto Pedagógico do Curso, contratados em regime de
trabalho de tempo integral e parcial, sendo o tempo médio de permanência dos docentes no NDE
de  2  anos  e  meio  e  a  média  de  permanência  do  corpo  docente  no  curso  de  5  anos  e  meio.
O Curso não oferta de disciplinas semipresenciais e não há compartilhamento de espaços físicos
com outra instituição de ensino. 

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 

Mestrado Integral Estatutário 



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

ARTHUR MARQUES DE 
ALMEIDA NETO 

Doutorado Integral Estatutário 

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 60 Mês(es)

ELIAS DE LIMA LOPES Mestrado Integral Estatutário 

ELTHON GOMES 
FERNANDES DA SILVA 

Doutorado Integral Estatutário 33 Mês(es)

ERLON CHERQUE 
PINTO 

Doutorado Integral Estatutário 90 Mês(es)

GUILHERME BARBOSA 
SCHULZE 

Doutorado Integral Estatutário 135 Mês(es)

HERACLITO CARDOSO 
DE OLIVEIRA 

Mestrado Parcial Outro 

JOSE AMANCIO 
TONEZZI RODRIGUES 
PEREIRA 

Doutorado Integral Estatutário 108 Mês(es)

JOSE EVERALDO DE 
OLIVEIRA 
VASCONCELOS 

Mestrado Integral Estatutário 

JULIANA COSTA 
RIBEIRO 

Mestrado Integral Estatutário 54 Mês(es)

LARISSA HOBI 
MARTINS 

Mestrado Parcial Outro 2 Mês(es)

LIRIA DE ARAUJO 
MORAIS 

Doutorado Integral Estatutário 17 Mês(es)

LUCIA GOMES SERPA Mestrado Integral Estatutário 106 Mês(es)

MARCIA CHIAMULERA Doutorado Integral Estatutário 9 Mês(es)

MICHELLE APARECIDA
GABRIELLI 

Mestrado Integral Estatutário 49 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 480 Mês(es)

RICARDO ELIAS IEKER 
CANELLA 

Doutorado Parcial Outro 

SERGIO JOSE DE 
OLIVEIRA 

Mestrado Integral Estatutário 



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

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. 

3.930

1.1. 

Contexto educacional
3 

Justificativa para conceito 3:A cidade de João Pessoa possui um forte movimento teatral e atrai 
um grande número de jovens artistas amadores que procuram por uma melhor formação e mesmo 
capacitação, visando sua inserção no mercado de trabalho profissional. Há um histórico na cidade 
de formação de plateia e de profissionais respondendo a uma demanda crescente. O Curso 
Bacharelado em Teatro da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi criado em 2006, no Centro 
de Ciências Humanas Letras e Artes, conforme a resolução 21/2006, de 02 de junho de 2006, do 
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB. A criação deu-se por necessidade de 
capacitar professores e profissionais de teatro para atuar nos campos de trabalho emergentes na 
área. O reconhecimento do curso ocorreu pela Portaria nº 273, de 14 de dezembro de 2012, 
publicada no DOU de 17/12/2012. No início de 2012 houve uma reorganização administrativa na 
UFPB com relação à sua divisão por centros de conhecimento. Desta forma, o Departamento de 
Artes Cênicas que abriga o curso de Bacharelado em Teatro migrou do Centro de Ciências Humanas
Letras e Artes (CCHLA) para o Centro de Comunicação Turismo e Artes (CCTA). Esta mudança foi
significativa para o DAC, pois possibilitou a afirmação enquanto um núcleo importante dentro da 
área de Artes na UFPB, trouxe maior visibilidade para o trabalho desenvolvido e melhorias na 
infraestrutura. Uma outra iniciativa foi a separação dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em 
Teatro que propiciou uma nova discussão sobre as grades curriculares e o próprio Projeto Político 
Curricular, que foram refeitos. O curso de Bacharelado em Teatro com foco em Interpretação tem 
como meta a formação de atores e atrizes profissionais capazes de atuar e atender este mercado de 
trabalho das mais diferentes formas como performers, artistas criadores, intérpretes, artistas 
pesquisadores, curadores, debatedores, críticos de artes, agentes de cultura, no Brasil ou no exterior.
Os mais variados eventos que acontecem na cidade necessitam de profissionais para atuar como o 
FENARTE, o projeto Itaú Cultural, o projeto Palco Giratório, Aldeia SESC, Poesia Encenada e 
Leitura Dramática do SESC, assim como os editais de cultura do estado e dos municípios, mostras e
os festivais patrocinados pelas prefeituras e governo do estado como a Mostra Estadual de Teatro e 
a Mostra Internacional de Teatro João Pessoa Encena, dentre outros. Alunos graduados pelo curso 
passaram a integrar grupos de teatro profissionais atuando intensamente no mercado local, estadual,
nacional e internacional. A cidade cresceu em termos de estruturas que possibilitam as atividades 
cênicas e os antigos teatros como o Santa Rosa, Lima Penante e Paulo Pontes passaram por sérias 
reformas. Outros espaços permanecem presentes e atuantes como o teatro Ednaldo do Egyto e o 
Teatro do Sesi. Outros foram abertos como o Teatro Pedra do Reino (estadual), a Estação Ciência, 
Cultura e Arte (municipal), Teatro de Cabedelo, e os Pontos de Cultura do Ministério da Cultura, 
Organizações Não Governamentais abriram espaço para grupos de teatro, além do Projeto Mais 



Educação, Centro Cultural Piollin, Centro Cultural Casa da Pólvora, entre outros. A inserção da 
UFPB na comunidade pessoense e mais especificamente do curso de Bacharelado em Teatro ficou 
mais intensa, presente e necessária. Dentre os projetos de extensão em atividade tem o 
Contemdança 2 que propõe a formação em videodança, sob a coordenação do prof. Guilherme 
Schulze, o Grupo Boiúna Luna, sob a coordenação do prof. Evaldo Vasconcellos, e o Mascate, 
espaço de experimentos cênicos em conexão com contextos culturais sob a coordenação do prof. 
Erlon Cherque, entre outros. Observa-se que o PPC contempla, de maneira suficiente, as demandas 
efetivas de natureza econômica, social, cultural, política e ambiental, estando pautado nas demandas
sociais locais, centrado na melhoria do sistema educacional, com a formação de agentes de 
desenvolvimento com o propósito de transformação social e econômica, apoiando a cultura e a 
educação e potencializando seu crescimento. Uma estrutura formadora de profissionais da área de 
interpretação teatral e que abre possibilidades para outras habilitações. 

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 4 
Justificativa para conceito 4:A UFPB tem firmado seu compromisso com a sociedade ao longo de 
seus mais de 60 anos de existência. A promoção do progresso científico, tecnológico, cultural e 
socioeconômico local, regional e nacional, vem sendo realizadas por meio das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, atrelado ao desenvolvimento sustentável. O Centro de Comunicação, Turismo 
e Artes (CCTA) possui 03 cursos de graduação na área das Artes Cênicas: Bacharelado em Teatro, 
Licenciatura em Teatro e Licenciatura em Dança. O corpo docente desses cursos complementa-se e 
se apoia. Além destes, o CCTA oferta cursos de Música, Música Popular, Regência de bandas e 
fanfarras, Radialismo, Jornalismo, Relações Públicas, Curso de Cinema e Audiovisual, Turismo, 
Hotelaria, Educação Musical, Artes Visuais. A política do centro é estimular o diálogo e a 
cooperação acadêmica entre os seus diversos cursos. O CCTA é um centro criado em 2012, oriundo 
do desmembramento do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). A Pró-Reitoria de 
Graduação (PRG), Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PRAC), Pró-Reitoria de Assistência e 
Promoção ao Estudante (PRAPE) e demais instâncias da universidade observam constante diálogo 
para capacitação de professores e para aumentar o número de estudantes com bolsas em programas 
de apoio acadêmico da instituição, incluindo projetos internacionais de intercâmbio, entre outras 
ações (PDI 2014-2018). O curso tem inclusão de estudantes nos principais programas de pesquisa e 
extensão da UFPB (PIBIC, PROBEX, UFPB no seu Município – Educação, Arte e Cultura); 
participação de 03 estudantes em intercâmbio internacional (um estudante por ano – intercâmbio de 
seis meses) a partir de editais oferecidos pela UFPB em parceria com instituição externa. Em 
relação aos instrumentos operacionais, destaca-se fortalecer e informatizar os processos de 
avaliação e de acompanhamento dos Programas Acadêmicos da PRG, que têm por função dar 
suporte à formação dos estudantes de graduação (exemplo: PROLICEN, Monitoria, Estágio, entre 
outros). Na pesquisa, a UFPB, por meio de seus editais de fomento, vem estimulando a participação
de docentes e discentes com, por exemplo, Editais da Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG), apoio 
financeiro para a publicação, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e 
PIBIC/UFPB. Atualmente o Departamento de Artes Cênicas conta com grupos de pesquisa e 
projetos de PIBIC que têm a participação de estudantes do Bacharelado em Teatro. Dentro da 
perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a política de pesquisa do curso 
visa integrar tais atividades às atividades curriculares, seja inter-relacionando projetos de 
professores/pesquisadores com a participação de discentes ou pensando as atividades de ensino 
como espaço privilegiado para a construção de pesquisas, a partir das quais se construirá a extensão 
no diálogo permanente com a sociedade. Na área da pesquisa apresenta projetos como: o Núcleo de 
Pesquisa Corpo Cênico – NEPCC (Guilherme Schulze), Projeto História do Teatro Paraibano (Paulo
Vieira/ Erlon C Pinto), Grupo de Pesquisa em Antropologia (Victor Oliveira), Teatro, tradição e 
contemporaneidade (Paula Coelho), Núcleo de Investigação transdisciplinar Teatro, Sociedade e 
Cultura (Márcia Chiamulera), entre outros. Atividades de extensão são desenvolvidas com projetos 
incluindo discentes e docentes visando intervenção junto à sociedade. Além dos já citados no item 



1.1, temos: A voz e o dono(a) da voz (Adriana Fernandes), Dança para bebês (Juliana Ribeiro), 
entre outros. Destacam-se também os diversos eventos como Mostra Universitária Arte em Cena e 
Jornada de Pesquisa em Artes Cênicas (Candice Didonet), Semana Interartes e Semana Cênica 
(Márcia Chiamulera), entre outros. Ressalta-se ainda a publicação da revista Moringa (josé Tonezzi)
e o Mestrado Profissional em Artes – PROFARTS. A UFPB, através da PRAPE, mantém políticas 
de inclusão e apoio aos docentes que viabilizam a permanência e oferecem infraestrutura estudantil,
residência universitária, restaurante universitário, espaços de estudo, entre outras ações de apoio. 
Além das políticas citadas há também a política de inclusão social, que se refere a responsabilidades
concernentes ao atendimento de discentes portadores de necessidades especiais. As políticas 
institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa que estão no PDI se apresentam muito bem 
implantadas no âmbito do curso. 

1.3. Objetivos do curso 3 
Justificativa para conceito 3:Os objetivos do curso apresentam muito boa coerência quanto ao 
perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional. - OBJETIVO 
GERAL:Promover a formação do Bacharel em Teatro conforme especificidades da área e postura 
criativa frente aos processos artísticos, observação da ética, compreensão de suas funções sociais e 
exigências legais da profissão; - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Fomentar o conhecimento histórico
e artístico do teatro universal e brasileiro, considerando a produção regional; • Estimular o exercício
de princípios relativos à performance para a cena; • Promover condições para o aprendizado dos 
conteúdos e metodologias; • Pesquisar procedimentos criativos em Artes Cênicas; • Contribuir para 
o desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva sobre o fazer artístico;  • Criar oportunidades 
para a participação nas etapas da criação em Artes Cênicas (figurino, maquiagem, iluminação, 
sonoplastia, estudos de dramaturgia, dentre outros). Nessa perspectiva, o projeto pedagógico do 
curso de TEATRO, bacharelado, objetiva proporcionar a formação em nível superior de 
profissionais, para atuar nas diversas mídias teatrais.Tal formação se dá com conhecimento da 
realidade social, das dimensões, ética, humanista, crítica, autônoma e engajada com a intervenção e 
transformação do meio social, além da preocupação com os aspectos artísticos, culturais e sociais de
sua área em geral. 

1.4. Perfil profissional do egresso 3 
Justificativa para conceito 3:Os egressos do Curso de Bacharelado em Teatro estarão capacitados 
a atuarem enquanto artistas das artes cênicas, capazes de integrarem-se às mais diversas mídias que 
se utilizem dos recursos teatrais. Devem ser capazes de integrar teoria e prática de forma 
interdisciplinar a partir da reflexão crítica sobre as artes da cena e suas funções sociais.  Esse 
direcionamento tem o intuito de permitir o Bacharel participar criativamente das mais variadas 
formas de espetáculos teatrais tais como: espetáculos teatrais, espetáculos de rua, de animação e 
Performances. Também está habilitado a participar de outras mídias que se utilizam das Artes da 
Interpretação como o Cinema e a Televisão. O Bacharel também tem competência para atuar como 
pesquisador das Artes da Cena, gestor cultural, curadoria de eventos de Teatro e das Artes Cênicas, 
consultoria artística para grupos profissionais e amadores, bem como Organizações Não 
Governamentais que utilizam a arte como meio de expressão. A formação não se restringe à 
competência técnica, mas objetiva um profissional que seja competente política e socialmente, um 
agente social de transformação. Também é privilegiada a habilidade no uso de tecnologias de 
informação, compreendida como meio necessário na área artística. Outro aspecto desejável no perfil
é a capacidade para lidar com a pluralidade, seja étnico-racial, política, religiosa, cultural, estética, 
gênero e orientação sexual, ciente do papel social do teatro, como instrumento de formação de 
sujeitos críticos, autônomos e engajados com o processo de construção da cidadania. O princípio 
dialógico é valorizado, resguardando o trabalho cooperativo e compreendendo a educação como 
processo contínuo, permanente e inacabado. Nesse contexto, o princípio metodológico orientador 



do trabalho docente está balizado na ação-reflexão-ação. O perfil profissional expressa de maneira 
suficiente as competências do egresso. De acordo com a proposta para as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino da Graduação em Teatro, o aluno egresso do Curso de Teatro de que trata o
PPC do Curso, possuirá: conhecimento dos elementos teatrais em uso, suas especificidades e seus 
desdobramentos; conhecimento da história do teatro e da literatura dramática; conhecimento de 
conceitos e métodos fundamentais à reflexão crítica sobre os diferentes elementos do teatro; 
domínio dos códigos e convenções cênicas usadas na concepção de uma encenação; domínio 
técnico e expressivo do corpo visando a criação de personagens para um espetáculo cênico; domínio
técnico construtivo na composição dos elementos visuais da cena teatral; capacidade de participar 
da criação do espetáculo teatral, articulando códigos e convenções cênicas; capacidade de 
investigação, análise crítica e discussão conceitual dos diversos elementos e processos estéticos da 
arte teatral; capacidade de articulação entre a prática da criação teatral e a reflexão teórica, visando 
um questionamento dos próprios meios expressivos e especulativos, bem como dos procedimentos 
metodológicos empregados; capacidade de autoaprendizado contínuo, pela confrontação crítica de 
propostas estéticas contemporâneas, as formulações teóricas decorrentes e o conhecimento 
adquirido. 

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:O Curso de Graduação em Teatro, Bacharelado, do Centro de 
Comunicação, Turismo e Artes, tem a duração mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 06 (seis) 
anos equivalentes à duração mínima de 08 (oito) e máxima de 12 (doze) períodos letivos, 
correspondendo a um total de 160 créditos e 2400 horas/aula.  A trajetória do Curso de Teatro, 
bacharelado, passou por diversas reformulações em relação à sua grade curricular resultantes de 
debates desenvolvidos com o NDE e o Colegiado do Curso, que apontaram mudanças necessárias 
para o melhor desenvolvimento do curso, novas adequações foram necessárias, resultando na atual 
matriz curricular. A estrutura curricular implantada contempla os aspectos: flexibilidade, 
interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total, articula teoria e prática, valoriza os 
saberes estabelecidos formalmente e ao mesmo tempo reconhece aqueles considerados de senso 
comum, sem estabelecer entre estes qualquer escala de valoração: ao invés da racionalidade 
instrumental a racionalidade integrativa teórica e prática. 

1.6. Conteúdos curriculares 3 
Justificativa para conceito 3:Os conteúdos curriculares das disciplinas do curso de Bacharelado 
em Teatro compreendem as disciplinas de nível específico, as de recomendação do Conselho 
Nacional de Educação, fundamentais para a formação do bacharel em Teatro. A Educação das 
Relações Étnico-Raciais, segundo a resolução CONSEPE 16/2015, artigo 26º, passou a ser 
obrigatória em todos os cursos da UFPB com carga horária de 45h/3 créditos. Adequando a essa 
resolução o PPC de 2015 do Curso de Bacharelado em Teatro colocou a referida disciplina como 
componente obrigatório do sétimo período do curso. A composição curricular do curso contempla a 
inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental pela transversalidade mediante 
temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental. Os conteúdos 
curriculares organizam-se da seguinte forma: Conteúdos básicos Profissionais 100 créditos em 1500
horas/aula; Conteúdos complementares obrigatórios 35 créditos em 525 horas/aula; Conteúdos 
Complementares Optativos 16 créditos em 240 horas/aula; Conteúdos Complementares Flexíveis 09
créditos em 135 horas/aula.  Os conteúdos curriculares implantados possibilitam de maneira 
suficiente o desenvolvimento do perfil profissional do egresso quanto à atualização, adequação das 
cargas horárias. Observa-se a necessidade da atualização bibliográfica e que a mesma conste no 
PPC. 



1.7. Metodologia 4 
Justificativa para conceito 4:O Curso oferece uma formação interdisciplinar, integrando as 
atividades de ensino às atividades de pesquisa e extensão com conhecimentos das áreas das 
Humanidades, além de conhecimentos específicos Artes Cênicas. O curso segue por três eixos: I – 
disciplinas; II – atividades (atividades de iniciação à pesquisa e/ou extensão; seminários - 
discussões temáticas; atividades de monitoria; elaboração de trabalho de conclusão de 
curso; participação em eventos; oficinas); III – estágios. As atividades pedagógicas apresentam 
muito boa coerência com a metodologia implantada.  Metodologicamente as prioridades são a 
problematização, a aprendizagem significativa e a incorporação de novas tecnologias de ensino. As 
estratégias de ensino, as formas e os mecanismos de ação e de intervenção em sala de aula são 
desenvolvidas de acordo com as particularidades de cada disciplina. As atividades desenvolvidas 
pelos professores incluem exercícios de aplicação, práticas de laboratório, intercâmbio de 
informações, leitura e interpretação de textos científicos, workshops e oficinas, entre outras 
modalidades. O ensino de TEATRO caracteriza-se pela interação entre os alunos e o professor da 
atividade curricular e dos alunos entre si, dada a natureza do objeto de ensino. Assim sendo, além de
aulas expositivas, diversas técnicas de aprendizagem colaborativa são utilizadas pelos professores. 

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:O Estágio Supervisionado, incluído nos conteúdos básicos 
profissionais, tem duração de 300 (trezentas) horas, equivalentes a 20 (vinte) créditos. Nesse 
período, de acordo com a Resolução 01/2017 aprovada em Colegiado do Curso de Bacharelado, 
deverão ser discutidos a ética profissional e a legislação das Artes Cênicas no Brasil, sucedido de 
Montagem de Espetáculo Teatral em que haja enfoque na prática de atuação a partir das 
experiências curriculares. A formas de oficializar o estágio passam por documentos como Carta de 
solicitação de estágio devidamente preenchida pelo estudante e assinada pelo professor orientador 
do Estágio Supervisionado Obrigatório, além do Termo de Compromisso de Estágio e Plano de 
Atividade de Estágio, celebrados entre a unidade concedente (UFPB) e o estagiário devidamente 
assinados entre as partes e pelo Coordenador do Curso e pela Coordenação de Estágio e Monitoria 
(CEM) da UFPB. Ressalta-se também a elaboração de Projeto do espetáculo. O cumprimento da 
carga horária no campo de estágio é individual e deve ser registrado em ficha de frequência 
controlada pelo responsável pela produção teatral. Ao final do período do estágio supervisionado, 
será exigido um mínimo de 08 apresentações públicas do espetáculo teatral em temporada. O 
estágio curricular supervisionado implantado está institucionalizado de maneira excelente, 
considerando, os aspectos: carga horária, existência de convênios, formas de apresentação, 
orientação, supervisão e coordenação. 

1.9. 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:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 



1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para 
Licenciaturas. NSA para dos demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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

5 

Justificativa para conceito 5:A Resolução nº 07/2015 do CONSEPE, que aprova o Projeto 
Pedagógico do Curso de Teatro, fixa os conteúdos complementares flexíveis em no mínimo 135 
horas/aula, equivalentes a 09 créditos, a serem computados através das disciplinas de Tópicos 
Especiais em Teatro I, II, III e IV. A carga horária de Conteúdos Complementares Flexíveis poderá 
ser cumprida por meio de aproveitamento de atividades acadêmicas e artísticas, especificadas no 
PPC. Não são aceitos, no processo de integralização de conteúdos complementares flexíveis, 
atividades na área do Curso e afins com período de realização anterior ao ingresso do aluno no 
Curso. O aluno deve encaminhar à Coordenação do Curso a solicitação de aproveitamento e 
comprovação das atividades acadêmicas em até 45 dias antes do término do período, para que 
conste no histórico escolar como atividade referente ao período letivo vigente. Os conteúdos 
complementares flexíveis do Curso de Bacharelado em Teatro serão implantados no Histórico 
Escolar do aluno com o conceito Aprovado ou Reprovado, de acordo com a carga horária 
especificada na Resolução n.º 07/2015, do CONSEPE, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso 
de Bacharelado em Teatro e conforme Resolução Nº 01/2016. As atividades complementares 
implantadas estão institucionalizadas de maneira excelente, considerando os aspectos: carga horária,
diversidade de atividades e 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. 

5 

Justificativa para conceito 5:O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade de 
orientação individual e tem por produto final uma monografia elaborada e apresentada 
individualmente por estudante do Curso, podendo ser acompanhada ou não de demonstração de 
trabalho prático, devendo ser estruturada de acordo com especificações e orientações descritas na 
Resolução 02/2016.  Caso o trabalho de conclusão de curso seja teórico-prático, a parte prática deve
ser apresentada em até 60 minutos e a parte teórica, que é obrigatória, deve ser apresentada no 
máximo em 20 (vinte) minutos. Cada examinador terá até 10 (dez) minutos para apresentar sua 
avaliação. Caso seja necessário, o orientador e ou o aluno tem a possibilidade de 10 (dez) minutos 
de réplica e ou justificativas. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular
obrigatório sob orientação de um docente e avaliado ao final do semestre. As orientações são 
obrigatoriamente presenciais. O regulamento para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), traz os
critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação do TCC, além das diretrizes técnicas 
relacionadas com a sua elaboração. A carga horária total para desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso é de 120 horas. O trabalho de conclusão de curso implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando os aspectos: carga horária, 
formas de apresentação, orientação e coordenação. 

1.14. Apoio ao discente 4 
Justificativa para conceito 4:A Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante - PRAPE, é o
órgão da instituição responsável por prestar atendimentos e assistência ao corpo discente da 



instituição, cuida das residências universitárias, restaurantes universitários, eventos e outras 
atividades que envolvam os estudantes da instituição. 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. Os alunos do Curso de Bacharelado em Teatro têm o apoio 
da PRAPE no tocante a bolsas de auxílio-moradia, transporte, alimentação e permanência. Também 
disponibiliza transporte para os alunos participarem de eventos.   A UFPB, através da Assessoria 
para Assuntos Internacionais mantém convênios que possibilitam o intercâmbio internacional de 
alunos para cursar disciplinas em universidades do exterior. O curso teve a participação de 03 
estudantes em intercâmbio internacional (um estudante por ano – num intercâmbio com duração 
máxima de seis meses cada um) a partir de editais oferecidos pela UFPB em parceria com 
instituição externa (Banco SANTANDER - Bolsas de Mobilidade Internacional Santander 
Universidades). Há também política institucional de estímulo à pesquisa e atividades extensionistas,
com editais para 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).  O apoio ao discente 
implantado contempla muito bem os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de 
atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades complementares e 
de participação como representação discente. 

1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 4 
Justificativa para conceito 4:O Núcleo Docente Estruturante do curso vem buscando agregar 
elementos capazes de melhorar o processo formativo dos alunos. O Colegiado de Curso também 
representa espaço de encaminhamentos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos. No ano de 2017, foram encaminhadas várias reformulações no PPC. As reuniões do NDE, 
do Colegiado de Curso, do Colegiado Departamental e do Conselho de Centro são espaços de 
avaliação e cobrança constantes por melhores condições de ensino tais como a manutenção de salas,
equipamentos, laboratórios, entre outros. Também foram realizadas reuniões entre coordenação e 
corpo discente para avaliar como está se dando a implementação do novo PPC, assim como os 
problemas enfrentados pelos alunos na UFPB, em geral, e no curso, em específico. Internamente, a 
CPA trabalha de forma colaborativa com os coordenadores de curso, identificando fragilidades e 
potencialidades, a fim de desenvolver projetos de melhorias. Todo o processo é permeado por um 
ciclo de ações que envolvem sensibilização, coleta, análise e socialização de dados. O Núcleo 
Docente Estruturante, ao propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ouvido o 
Colegiado de Curso, faz o embasamento em resultados das autoavaliações realizadas no âmbito do 
curso, além de considerar os insumos produzidos pelos relatórios da CPA. Há mecanismos de 
autoavaliação institucionais em funcionamento (via CPA) e a avaliação do curso faz parte desse 
sistema. As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das avaliações 
externas, no âmbito do curso, estão muito bem previstas/implantadas. A atual CPA está designada 
pela Portaria nº 175/ R/GR/2018 – UFPB. 

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:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial.

1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 3 
Justificativa para conceito 3:O curso conta com data-show e computador para facilitar a 
explanação de conteúdos teóricos das disciplinas por meio de vídeos, fotografias, slides, O 



Laboratório de Corpo Sonoro e outras tecnologias ainda conta com aparelho de som instalado de 
forma permanente. Disponível para os estudantes de todos os centros, há o CHIP 1 (Laboratório de 
Informática), um espaço da universidade que auxilia os estudantes nos trabalhos acadêmicos, 
pesquisas e digitação, e que dispõe de 40 computadores com acesso gratuito à internet. Atualmente 
o CCTA, está se empenhando para implantar rede de acesso de internet Wi-Fi. Os estudantes, em 
computadores ou celular podem acessar a rede de internet da UFPB por meio do mesmo Login e 
senha utilizados no sistema SIGAA. O curso de Teatro oferece atualmente suas aulas no Bloco B do
CCTA e no prédio ao lado, chamado Abacatão, que passou por fase de análise da possibilidade de 
receber a rede de internet, na qual foi confirmada a futura recepção dos cabos e a melhoria de 
aparelho Wi-Fi para recepção de sinal.  A UFPB conta em sua política de comunicação, divulgação 
de dados e de informações institucionais com: um sítio; plataformas de avaliação online; e-mail 
institucional para técnicos, professores e alunos; além de redes de internet sem fio no campus, salvo
em alguns lugares, onde ainda estão em fase de instalação. As tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) disponíveis para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem se 
adéquam, de maneira suficiente, aos requisitos de execução do projeto pedagógico do programa de 
graduação sob avaliação

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:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial.

1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   Obrigatório para cursos 
a distância. NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre 
docentes, tutores e estudantes no PPC. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem  4 
Justificativa para conceito 4:O processo de avaliação acompanha o desempenho acadêmico do 
aluno, semestralmente, por meios de provas, testes, trabalhos, seminários, produções laboratoriais 
desenvolvidas nas oficinas, individual ou em equipe, sob a supervisão do professor e/ou monitor das
atividades. Os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos processos de ensino-
aprendizagem atendem, muito bem, à concepção do curso definida no seu PPC. A avaliação do 
processo educativo é entendida não apenas restrita às atividades curriculares assumidas por 
docentes ao longo do percurso acadêmico.  A avaliação dos discentes é feita com base em 
procedimentos diversos, de forma permanente e sistemática, centra-se não só no conteúdo como 
também no processo de ensino-aprendizagem. A verificação do aprendizado é feita por meio de 
atividade curricular, abrangendo assiduidade e aproveitamento. Para obter aprovação da disciplina 
no semestre vigente, o aluno deverá obter, no mínimo, Média Final (MF) maior ou igual a 6,0 (seis) 
e frequência Mínima de 75% nas aulas. O sistema de avaliação está discriminado no Regulamento 
dos Cursos Regulares de Graduação da Universidade Federal da Paraíba, art.86 a 98 
(https://sigrh.ufpb.br/sigrh/downloadArquivo?
idArquivo=96259&key=2124d1c7036c9f256f6354a710b5503e). 

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 

5 



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) 
Justificativa para conceito 5:São ofertadas anualmente 15 vagas, com entrada através do 
ENEM/SISU. Na hipótese de vagas remanescentes ou ocasionadas por vacância (transferência ou 
evasão escolar), essas são destinadas a outras formas de ingresso (transferência, ingresso de 
graduado), de acordo com os regimentos internos da instituição. A quantidade de 15 estudantes do 
Bacharelado é complementada com a entrada de 15 estudantes da Licenciatura, totalizando 30 
estudantes por entrada anual no Curso de Teatro. As formas de ingresso no curso obedecem ao que 
determinam a Resolução 16/2015 da UFPB.  O número de vagas 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. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os 
demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas. NSA 
para demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 



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. 

4.550

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 3 
Justificativa para conceito 3:Atualmente o NDE do Curso de Teatro, conforme Portaria Interna nº 
13 /2018/DAC/CCTA, de 09/03/2018, é composto pelos professores Elthon Fernandes, Líria 
Morais, Márcia Chiamulera, Everaldo Vasconcelos, Paula Coelho, Erlon Cherque, Arthur Almeida 
Neto e Candice Didonet. Todos com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação 
stricto sensu e com todos os membros em regime de trabalho de tempo integral, DE. O NDE do 
Curso de Teatro segue a Portaria PRG/G/ Nº 17/2010, de 10/09/2010 e, conforme seu Art. 4º, 
determina que: O NDE reunir-se-á, por convocação de seu presidente, todas as vezes que houver 
necessidade de discussão de matéria a ser deliberada. Porém, observa-se nas Atas atividades que são
atribuições do Colegiado e não do NDE. Pelo exposto, a Comissão entende que o NDE vem dando 
um acompanhamento suficiente ao curso. 

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5 
Justificativa para conceito 5:A Coordenação do Curso é exercida pelo professor Elthon Gomes 
Fernandes da Silva, Graduado em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Doutor em Fonoaudiologia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC - SP). Foi Professor Substituto da área de Voz do curso 
de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (de dezembro de 2012 a agosto
de 2014) e atualmente é Professor Assistente - A (Nível I, Dedicação Exclusiva) da área de Voz 
Falada e Cantada para o Teatro no Departamento de Artes Cênicas do Centro de Comunicação 
Turismo e Artes da Universidade Federal da Paraíba (CCTA - UFPB). Sua atuação como 
coordenador, em uma análise sistêmica e global, considerando os aspectos: gestão do curso; relação 
com os docentes e discentes e representatividade nos colégios superiores pode ser considerada, para
este momento, como excelente. Destaca-se o grande empenho da Coordenação, conforme 
declarações dos discentes e docentes, durante as entrevistas in loco. O atual coordenador está 
designado pela Portaria PROGEP/1124, de 26/04/2017

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:O coordenador, Prof. Dr. Elthon Gomes Fernandes da Silva, faz parte
do quadro permanente de professores da UFPB desde 2014. Trabalhou como professor substituto 
com carga horária de T - 40h no Curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. 
Em seguida tornou-se professor de T - 40h, com dedicação exclusiva (DE), no Departamento de 
Artes Cênicas da UFPB, e sem realização de afastamento associou de novembro de 2014 a agosto 
de 2016 as condições de estudante de Doutorado da PUC-SP e professor do Departamento de Artes 
Cênicas da UFPB, ministrando aulas e produzindo publicações. Ao longo da vida acadêmica 
orientou trabalhos de conclusão de curso em graduação e pós-graduação, produziu artigos, publicou
capítulos de livros, participou e organizou eventos, integrou comissões, participou de bancas 
trabalho de conclusão de curso em graduação e pós-graduação, participou como banca avaliadora de



defesa de Doutorado, entre outros. O coordenador do curso tem experiência profissional 
comprovada de 17 anos, experiência de magistério superior de 6 anos e experiência com a gestão 
acadêmica de 2 anos. Ante o exposto, sua experiência comprovada atende o intervalo de magistério 
superior e de gestão acadêmica, somadas maior ou igual a 10 anos sendo, no mínimo, 1 ano de 
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:O coordenador, Prof. Dr. Elthon Gomes Fernandes da Silva, faz parte
do quadro permanente de professores da UFPB desde 2014. É professor Assistente – A, de T - 40h, 
com dedicação exclusiva (DE), no Departamento de Artes Cênicas da UFPB e com vínculo 
empregatício estatutário. Dedica à coordenação do Curso de Bacharelado em Teatro pelo menos 20 
horas semanais. Como o Curso foi autorizado a funcionar com 15 vagas totais anuais, a razão entre 
o número de vagas por horas destinadas à coordenação do Curso (15/20= 0,75) é menor que 10 e 
igual a 0,75. 

2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA para 
cursos presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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

5 

Justificativa para conceito 5:No formulário e-Mec constam 25 registros de professores para o 
curso de TEATRO da UFPB, porém houve contratação de mais um professor substituto: DANIELA 
SANTOS DA SILVA. Assim sendo, está sendo considerada a nova docente, já que o compromisso 
de vínculo foi comprovado documentalmente. A comissão está considerando nesta avaliação o 
seguinte corpo docente: ADRIANA FERNANDES (DOUTORADO, INTEGRAL), ANA VALERIA
RAMOS VICENTE (MESTRE, INTEGRAL), ARTHUR MARQUES DE ALMEIDA NETO 
(DOUTORADO, INTEGRAL), BARBARA CONCEICAO SANTOS DA SILVA (MESTRE, 
INTEGRAL), CANDICE DIDONET (MESTRE, INTEGRAL), CAROLINA DIAS LARANJEIRA 
(DOUTORADO, INTEGRAL), ELIAS DE LIMA LOPES (MESTRE, INTEGRAL), ELTHON 
GOMES FERNANDES DA SILVA (DOUTORADO, INTEGRAL), ERLON CHERQUE PINTO 
(DOUTORADO, INTEGRAL), GUILHERME BARBOSA SCHULZE (DOUTORADO, 
INTEGRAL), HERACLITO CARDOSO DE OLIVEIRA (MESTRE, PARCIAL) JOSE AMANCIO
TONEZZI RODRIGUES PEREIRA (DOUTORADO, INTEGRAL), JOSE EVERALDO DE 
OLIVEIRA VASCONCELOS (MESTRE, INTEGRAL), JULIANA COSTA RIBEIRO (MESTRE, 
INTEGRAL), LARISSA HOBI MARTINS (MESTRE, PARCIAL), LIRIA DE ARAUJO MORAIS 
(DOUTORADO, INTEGRAL), LUCIA GOMES SERPA (MESTRE, INTEGRAL), MARCIA 
CHIAMULERA (DOUTORADO, INTEGRAL), MICHELLE APARECIDA GABRIELLI 
(MESTRE, INTEGRAL), OSVALDO ANTONIO ANZOLIN (MESTRE, INTEGRAL), PAULA 
ALVES BARBOSA COELHO (DOUTORADO, INTEGRAL), PAULO ROBERTO VIEIRA DE 
MELO (DOUTORADO, INTEGRAL), RICARDO ELIAS IEKER CANELLA (DOUTORADO, 
PARCIAL), SERGIO JOSE DE OLIVEIRA (MESTRE, INTEGRAL), VICTOR HUGO NEVES 
DE OLIVEIRA (DOUTORADO, INTEGRAL), DANIELA SANTOS DA SILVA (MESTRE, 
PARCIAL), num total de 26 docentes. Do total atual de 26 docentes, 13 são Doutores ( 50%) e 13 
Mestres ( 50%), logo, 100.% com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, 
ficando este indicador no intervalo, igual ou maior que 75%. Acrescenta-se que neste momento 04 



docentes encontram-se afastados para realização de doutoramento, porém, como são efetivos, foram
considerados nesta avaliação. 

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 26 docentes do curso, 13 têm a titulação de doutor obtida em 
programas de pós-graduação stricto sensu, correspondendo a um percentual de 50%, ficando este 
indicador no intervalo maior que 35%. São eles: ADRIANA FERNANDES (DOUTORADO, 
INTEGRAL), ARTHUR MARQUES DE ALMEIDA NETO (DOUTORADO, INTEGRAL), 
CAROLINA DIAS LARANJEIRA (DOUTORADO, INTEGRAL), ELTHON GOMES 
FERNANDES DA SILVA (DOUTORADO, INTEGRAL), ERLON CHERQUE PINTO 
(DOUTORADO, INTEGRAL), GUILHERME BARBOSA SCHULZE (DOUTORADO, 
INTEGRAL), JOSE AMANCIO TONEZZI RODRIGUES PEREIRA (DOUTORADO, 
INTEGRAL), LIRIA DE ARAUJO MORAIS (DOUTORADO, INTEGRAL), MARCIA 
CHIAMULERA (DOUTORADO, INTEGRAL), PAULA ALVES BARBOSA COELHO 
(DOUTORADO, INTEGRAL), AULO ROBERTO VIEIRA DE MELO (DOUTORADO, 
INTEGRAL), RICARDO ELIAS IEKER CANELLA (DOUTORADO, PARCIAL), VICTOR 
HUGO NEVES DE OLIVEIRA (DOUTORADO, INTEGRAL). 

2.8. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os 
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar
da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor 
que 60% Conceito 3 – maior ou igual a 60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 
70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou igual a 80%) 

5 

Justificativa para conceito 5:O atual corpo docente do curso é composto por 26 professores, 22 
docentes com tempo integral, 40h, dedicação exclusiva e 4 com tempo parcial, 20h, contratados 
como substitutos. Correspondendo ao um percentual de 100% de docentes com tempo integral ou 
parcial, ficando este indicador no intervalo maior que 80%. 

2.9. Experiência profissional do corpo docente   (Para fins de autorização, considerar os docentes
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura.   (Para os cursos de 
Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 
40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, 
pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 
anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5
– maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos) 

5 

Justificativa para conceito 5:O corpo docente atual é formado por 26 professores(as), TODOS 
com experiência fora do magistério superior maior que 02 (dois) anos, ou seja, 100% do corpo 
docente, ficando este indicador no intervalo de maior que 80%, conforme comprovação in loco. 

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. 

NSA



Justificativa para conceito NSA:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização, considerar
os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar
da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – 
maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual 
a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor 
que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 
anos)   

5 

Justificativa para conceito 5:O atual corpo docente do curso apresenta 24 professores (as) com 
experiência de pelo menos 3 anos no magistério superior, conforme comprovação documental in 
loco, correspondendo a um percentual de 92,30% do corpo docente. Este indicador corresponde ao 
intervalo de maior que 80% 

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas    Obrigatório para cursos a 
distância (relação entre o número de docentes - 40h em dedicação à EaD - e o número de 
vagas). NSA para cursos presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  2 
Justificativa para conceito 2:O Colegiado de Curso de Bacharelado em Teatro da UFPB está 
regulamentado pelo Regimento Geral da UFPB. De acordo com o regimento, 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). Tendo em vista as 
atribuições apresentadas nos documentos acima referenciados, o funcionamento do colegiado é 
insuficiente, considerando, principalmente, os aspectos: periodicidade das reuniões, registros e 
encaminhamento das decisões. O atual Colegiado do Curso está designado pela Portaria Interna nº 
09/2018/DAC/CCTA. 

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:Analisadas as pastas dos 26 docentes, verificamos a seguinte 
produção acadêmica de cada docente no período, comprovada in loco: ADRIANA FERNANDES 
(mais de 9 produções), ANA VALERIA RAMOS VICENTE (mais de 9 produções), ARTHUR 
MARQUES DE ALMEIDA NETO (mais de 9 produções), BARBARA CONCEICAO SANTOS 
DA SILVA (mais de 9 produções), CANDICE DIDONET (mais de 9 produções), CAROLINA 
DIAS LARANJEIRA (mais de 9 produções), ELIAS DE LIMA LOPES (03 produções), ELTHON 
GOMES FERNANDES DA SILVA (mais de 9 produções), ERLON CHERQUE PINTO (mais de 9 
produções), GUILHERME BARBOSA SCHULZE (mais de 9 produções), HERACLITO 
CARDOSO DE OLIVEIRA (mais de 9 produções) JOSE AMANCIO TONEZZI RODRIGUES 
PEREIRA (mais de 9 produções), JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS (mais de 9
produções), JULIANA COSTA RIBEIRO (mais de 9 produções), LARISSA HOBI MARTINS 
(mais de 9 produções), LIRIA DE ARAUJO MORAIS (mais de 9 produções), LUCIA GOMES 



SERPA (mais de 9 produções), MARCIA CHIAMULERA (mais de 9 produções), MICHELLE 
APARECIDA GABRIELLI (mais de 9 produções), OSVALDO ANTONIO ANZOLIN (mais de 9 
produções), PAULA ALVES BARBOSA COELHO (mais de 9 produções), PAULO ROBERTO 
VIEIRA DE MELO (mais de 9 produções), RICARDO ELIAS IEKER CANELLA (07 produções), 
SERGIO JOSE DE OLIVEIRA (01 produção), VICTOR HUGO NEVES DE OLIVEIRA (mais de 
9 produções) e DANIELA SANTOS DA SILVA (mais de 9 produções). Pelo exposto, 24 docentes 
têm mais de 9 produções, ou seja, 92,30% dos docentes. Para efeito de cálculo foram considerados 
os anos de 2019 (até a data da avaliação), 2016, 2017 e 2018. 

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 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:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

2.17. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   Obrigatório para 
cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do 
curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos 
presenciais. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Exclusivo para o 
curso de Medicina. NSA para os demais cursos. 

NSA

Justificativa para conceito NSA:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 

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:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 



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. 

3.090

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:A instituição possui para aos professores em regime de dedicação 
integral gabinetes compartilhados por quatro ou cinco professores, destinada ao atendimento dos 
alunos, pesquisa, etc. Estes gabinetes possuem mesas, cadeiras, armários e conexão com a Internet. 
Há, também, uma sala para o NDE junto aos gabinetes dos coordenadores. Desse modo os gabinetes
de trabalho implantados para os docentes em tempo integral são insuficientes, considerando: 
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores, dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 4 
Justificativa para conceito 4:A coordenação do Curso de Bacharelado em Teatro funciona em 
espaço integrado com outras coordenações, na Secretaria de Integração e Atendimento à Graduação 
– SIAG, onde 4 funcionários por turno estão à disposição para atender aos alunos de todos os cursos
do CCTA . O espaço específico da coordenação possui uma mesa equipada com computador ligado 
a internet e a uma impressora central e um armário para arquivos O espaço destinado às atividades 
de coordenação é muito bom considerando dimensão, equipamentos, conservação, com mesa, 
telefone, computador ligado à internet e armários. Para o atendimento de alunos individualizado 
utiliza-se a sala de reuniões. 

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. 

2 

Justificativa para conceito 2:O CCTA não conta com sala específica para os professores. O que 
existe são os gabinetes compartilhados, distribuídos cada um para 04-05 professores e uma sala para
reuniões no prédio da Direção do CCTA. 

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:Esta comissão observou que são 14 salas que atualmente atendem o 
Bacharelado em Teatro. Sua capacidade varia de 30 a 35 alunos e atendem ao numero de alunos do 
curso. As salas necessitam de conservação e cortinas. Não há acessibilidade às salas no andar 
superior do prédio designado de ABACATÃO. Há o espaço do fosso do elevador. Esta comissão, de
acordo com a visita in loco, considera suficiente de acordo com os aspectos de:limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, conservação e comodidade. 

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 

3 



primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 
Justificativa para conceito 3:Esta comissão observou que se encontram disponíveis para os 
estudantes do curso de Teatro (bacharelado) e outros cursos do CCTA, o Laboratório CHIP I. O 
mesmo dispões de 40 computadores com acesso gratuito à internet. Há, também, a rede de acesso 
de internet Wi-Fi, que segundo os estudantes, não é satisfatória. O acesso à informática para o curso
atende, de maneira suficiente, considerando acessibilidade, velocidade de acesso à net, atualização 
de equipamentos e adequação do espaço físico. 

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:A bibliografia básica consta de no mínimo três títulos por unidade 
curricular e está disponível na proporção média de um exemplar para 5,7 vagas anuais autorizadas, 
de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além 
de estar 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:Não há no PPC apensado no instrumento indicações de bibliografia 
complementar dos componentes disciplinares.

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 tem acesso a base CAPES. Cabe destacar o 
periódico produzido pelo curso MORINGA ( Qualis A2) 

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 

3 



Veterinário e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda 
Escola. 
Justificativa para conceito 3:Os laboratórios do Departamento de Artes Cênicas, e que atendem ao
Curso de Bacharelado em Teatro, são : Corpo Sonoro; Criação Cenográfica, Figurino e Anatomia. 
Há, também, o teatro LIMA PENANTE localizado no NTU (Núcleo de teatro Universitário) no 
centro da cidade que atende aos ensaios e montagens dos estudantes do curso. Os laboratórios 
didáticos especializados estão implantados com respectiva norma de funcionamento, utilização e 
segurança atende, de maneira suficiente, aos aspectos: quantidade de equipamentos adequada ao 
espaço físico e alunos vagas autorizadas. 

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

3 

Justificativa para conceito 3:Os laboratórios do Departamento de Artes Cênicas, e que atendem ao
Curso de Bacharelado em Teatro, são Corpo Sonoro; Criação Cenográfica, Figurino e Anatomia. 
Há, também, o teatro LIMA PENANTE localizado no NTU, no centro da cidade. Os laboratórios 
implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem de maneira 
suficiente em relação à qualidade considerando aos aspectos: adequação ao currículo, 
acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos. 

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 do Departamento de Artes Cênicas, e que atendem ao
Curso de Bacharelado em Teatro, Corpo Sonoro; Criação Cenográfica, Figurino e Anatomia. Há, 
também, o teatro LIMA PENANTE, localizado no NTU, centro da cidade. Os serviços dos quatro 
laboratório com as respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, atendem muito 
bem aos aspectos: apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à 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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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

NSA



Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial

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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 

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:O Projeto Pedagógico do curso atende às Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Teatro, RESOLUÇÃO Nº 4 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 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Teatro, bacharelado, presencial. 
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:Há no currículo a disciplina Educação das Relações Étnico-
Raciais que segue a resolução CONSEPE 16/2015. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

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

Sim

Justificativa para conceito Sim:O tema dos direitos humanos são observados de modo 
transdisciplinar nas disciplinas Educação das Relações Étnico Raciais e Fundamentos teóricos da 
Arte. 
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:Há na universidade o Comitê de Inclusão e Acessibilidade (CIA), 
vinculado à Reitoria, que assessora os cursos. Todavia, no PPC do Curso esta questão não foi 
considerada. 
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:Dos 26 professores, 13 são doutores e 13 mestres, sendo 100% 



com titulação 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:O NDE atende à normativa pertinente: Resolução CONAES N° 1,
de 17/06/2010, constitui-se de grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento,
atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do 
curso, com liderança acadêmica no âmbito do mesmo, produção de conhecimentos na área, no 
desenvolvimento do ensino e em outras dimensões da instituição. O Núcleo Docente Estruturante 
está devidamente implantado e em funcionamento. Atualmente o NDE do Curso de Teatro, 
conforme Portaria Interna nº 13 /2018/DAC/CCTA, de 09/03/2018, é composto pelos professores 
Elthon Fernandes, Líria Morais, Márcia Chiamulera, Everaldo Vasconcelos, Paula Coelho, Erlon 
Cherque, Arthur Almeida Neto e Candice Didonet. 
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:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 
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:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

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

Sim

Justificativa para conceito Sim:O curso atende a Carga horária mínima, em horas de acordo com a
Resolução CNE/CES N° 02/2007. De acordo com a Resolução n° 07/2015, que aprova o PPC do 
Bacharelado em Teatro, a carga horária do curso é de 2400 horas. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 



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

Sim

Justificativa para conceito Sim:De acordo com a Resolução n° 92/ 2011, que aprova o PPC do 
Bacharelado em Teatro, o tempo de integralização mínimo é de 8 períodos letivos e o máximo de 12
períodos letivos. 
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:O Comitê de Inclusão e Acessibilidade (CIA) da Universidade 
Federal da Paraíba é uma assessoria especial vinculada diretamente ao Gabinete da Reitoria. Foi 
criado oficialmente no dia 26 de novembro de 2013 através da Resolução nº 34/2013 do Conselho 
Universitário (CONSUNI) e traz o suporte para os cursos de graduação e pós-graduação da 
universidade buscarem estratégias pedagógicas para lidar com pessoas que necessitam atenção 
especial. Link da página do Comitê de Inclusão e Acessibilidade : http://www.ufpb.br/cia/ As 
instalações existentes são projetadas para facilitar a mobilidade de portadores de necessidades 
especiais, em particular deficientes físicos, tanto alunos como docentes e funcionários técnicos e 
administrativos. Porém, alguns dos prédios do Campus visitado ainda estão sendo adequados a 
cadeirantes e/ou pessoas com problemas de mobilidade. Os prédios possuem sanitários e 
bebedouros adaptados e vaga de estacionamento própria para portadores de necessidades especiais. 
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:De acordo com a Resolução n° 07/2015, que aprova o PPC do 
Bacharelado em Teatro, o componente LIBRAS é ofertado, em atendimento à Lei nº 10.436/2002, 
regulamentada pelo Dec. nº 5.626/2005, como componente optativo. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 
Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.15. Informações acadêmicas   (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Sim



Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 
Justificativa para conceito Sim:As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na 
forma impressa e virtual, conforme Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria 
Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010. As informações acadêmicas 
referentes ao Curso de Bacharelado em Teatro encontram-se disponibilizadas em: 
https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/curso/portal.jsf?id=2663765&lc=pt_BR. 
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:Em consonância com os requisitos e diretrizes previstos na 
Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) e no seu regulamento (Decreto Federal 
4.281/02), a composição curricular do curso contempla a inserção dos conhecimentos concernentes 
à Educação Ambiental pela transversalidade mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 
sustentabilidade socioambiental. 
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   

NSA

Justificativa para conceito NSA:É Curso de Bacharelado em Teatro, presencial. 
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  de  avaliação  constituída  por  Ofício  Circular  CGACGIES/DAES/  INEP  pelos
Professores  JOSE  SIMOES  DE  ALMEIDA JUNIOR  e  SOLANGE  PIMENTEL CALDEIRA
realizou  a  avaliação  Nº  137124,  processo  nº  201616585,  referente  à  Renovação  de
Reconhecimento  do  Curso  de  TEATRO,  bacharelado.
O Curso apresenta duração mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 06 (seis) anos equivalentes à
duração mínima de 08 (oito) e máxima de 12 (doze) períodos letivos, que corresponde a um total
de 160 créditos e 2400 horas/aula, é de modalidade presencial,  turno vespertino.  São ofertadas
anualmente 15 vagas, com entrada através do ENEM/SISU. Na hipótese de vagas remanescentes
ou ocasionadas por vacância (transferência ou evasão escolar), essas são destinadas a outras formas
de  ingresso  (transferência,  ingresso  de  graduado),  de  acordo  com  os  regimentos  internos  da
instituição.
A Coordenação do Curso é exercida pelo professor Elthon Gomes Fernandes da Silva, Graduado
em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mestre pelo Programa de
Pós-Graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente  da Universidade  Federal  de Pernambuco
(UFPE) e Doutor em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC -



SP). Foi Professor Substituto da área de Voz do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal
de  Pernambuco  (UFPE)  (de  dezembro  de  2012  a  agosto  de  2014)  e  atualmente  é  Professor
Assistente - A (Nível I, Dedicação Exclusiva) da área de Voz Falada e Cantada para o Teatro no
Departamento  de  Artes  Cênicas  do  Centro  de  Comunicação Turismo e Artes  da  Universidade
Federal  da  Paraíba  (CCTA  -  UFPB).
O curso de Teatro (Bacharelado)  do Centro de Comunicação,  Turismo e Artes  da UFPB, está
situado na Unidade Sede, Cidade Universitária, s/n, Castelo Branco. João Pessoa, Paraíba, CEP
58051900.
Para efeitos de Reconhecimento de Curso na visita in loco, realizada no período de 10 a 13 de
março  de  2019,  apresenta  o  seguinte  resumo  da  avaliação  qualitativa  das  três  (3)  dimensões
avaliadas  e  conceito  final:

Dimensão  1  –  3,93
Dimensão  2  –  4,55
Dimensão  3  – 3,09

A Comissão  considerou  que  o  corpo  docente  do  Curso  apresenta  comprovada  experiência  no
Ensino Superior, apresentando coerência entre a missão institucional, a estrutura organizacional e o
PDI. Considerando os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas orientações do
Ministério  da  Educação,  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  em  vigor  e  registrados  neste
Instrumento de Avaliação, o curso de Teatro (Bacharelado) do Centro de Comunicação, Turismo e
Artes da UFPB, tem como conceito final 4 (quatro). 

CONCEITO FINAL 
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