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ininterrupto do docente 
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ADRIANA MARIA FERNANDES
DE OLIVEIRA GOLZIO 

Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

Ana Luiza Mattos Braga Doutorado Integral Estatutário 103 Mês(es)

ANGELA MARIA TRIBUZY DE 
MAGALHAES CORDEIRO 

Doutorado Integral Estatutário 62 Mês(es)

CARLOS ALBERTO NUNES 
MACHADO 

Doutorado Parcial Estatutário 1 Mês(es)

CAROLINA LIMA 
CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE 

Doutorado Integral Estatutário 78 Mês(es)

DAYVISON JOSE NUNES DO Mestrado Parcial CLT 1 Mês(es)



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

NASCIMENTO 

Fernanda Vanessa Gomes da Silva Doutorado Integral Estatutário 103 Mês(es)

FRANCISCO DE ASSIS 
COUTINHO SOUTO 

Mestrado Parcial Estatutário 1 Mês(es)

GERD BRUNO DA ROCHA Doutorado Integral Estatutário 21 Mês(es)

GRACIELE DA SILVA 
CAMPELO BORGES 

Doutorado Integral Estatutário 77 Mês(es)

Haissa Roberta Cardarelli Doutorado Integral Estatutário 98 Mês(es)

ISMAEL IVAN ROCKENBACH Doutorado Integral Estatutário 78 Mês(es)

João Paulo de Sousa Prado Doutorado Integral Estatutário 92 Mês(es)

JULYANA KELLY TAVARES DE 
ARAÚJO 

Mestrado Integral CLT 5 Mês(es)

Kettelin Aparecida Arbos Doutorado Integral Estatutário 102 Mês(es)

LAIS CAMPOS TEIXEIRA DE 
CARVALHO GONCALVES 

Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

Liliana de Fátima Bezerra Lira de 
Pontes 

Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

LIZIA AGRA VILLARIM Mestrado Parcial Outro 1 Mês(es)

Luimar Cavalcanti de Oliveira Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)

LUZIA GOES CAMBOIM Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

Marçal de Queiroz Paulo Doutorado Integral Estatutário 11 Mês(es)

MARCELO TEIXEIRA LEITE Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

MARCIO JOSE COELHO DE 
PONTES 

Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

MARIA BERNADETE 
FERNANDES VIEIRA DE MELO

Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

MARIA CHRISTINE WERBA 
SALDANHA 

Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

Maria Silene Alexandre Leite Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

MARIA SUELI ARNOUD 
FERNANDES 

Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

MARTA MARIA DA 
CONCEICAO 

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

NATALY ALBUQUERQUE DOS 
SANTOS 

Doutorado Integral Estatutário 47 Mês(es)

RAFAELA BERNARDO 
PROVAZI PESCI 

Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

RAYSSA JULLIANE DE 
CARVALHO 

Doutorado Parcial CLT 19 Mês(es)

ROBERTA CRIS DOCE DE 
MOURA 

Mestrado Parcial CLT 2 Mês(es)

Rômulo Marino Liamóca Zarater Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

Silvio Jose Rossi Doutorado Horista Outro 5 Mês(es)



Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

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

SILVIO ROMERO DE ALMEIDA Mestrado Integral Estatutário 11 Mês(es)

VALDENILZA FERREIRA DA 
SILVA 

Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

YURI GONZAGA GONCALVES 
DA COSTA 

Mestrado Parcial CLT 16 Mês(es)

CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: Análise preliminar 

1.1. Informar nome da mantenedora. 
A entidade mantenedora da instituição de ensino UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) que
realiza a oferta do Curso Superior em Tecnologia de Alimentos é uma Pessoa Jurídica de Direito Público -
Federal com CÓDIGO (579) e CNPJ: 24.098.477/0001-10.

A mantenedora está localizada na Cidade Universitária- João Pessoa- PB. CEP:58051-900. 

1.2. Informar o nome da IES. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) 

1.3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais. 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (IFPB) foi criada através da Lei estadual nº. 1.366, de 02 de
dezembro de 1955. A sua federalização foi aprovada e promulgada pela Lei nº. 3.835, de 13 de dezembro de
1960, por meio da qual foi transformada em Universidade Federal da Paraíba é portanto uma autarquia de
natureza jurídica federal, vinculada ao Ministério da Educação.

PORTARIA No - 60, DE 18 DE JANEIRO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no
Decreto no 5.773, de 09 de maio de 2006, na Portaria Normativa no 40, de 12 de dezembro de 2007 e no
Parecer  no 507/2016,  da Câmara de Educação Superior,  do Conselho Nacional  de Educação,  conforme
consta do Processo eMEC no 201115436, e diante da conformidade do Regimento da Instituição e de seu
respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve: 

Art.  1o  Fica  recredenciada  a  Universidade  Federal  da  Paraíba,  com sede  na  Cidade  Universitária,  s/n,
Campus I, bairro Castelo Branco, no município de João Pessoa, no estado da Paraíba, mantida pela União.
Art. 2o O recredenciamento de que trata o art. 1o é válido pelo prazo de 8 (oito) anos, observado o disposto
no art. 4o da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004, bem como o art. 10, § 7o, do Decreto no 5.773, de 9 de
maio de 2006 UFPB - Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque - Avenida
dos Escoteiros, s/n Mangabeira. João Pessoa - PB. CEP:58055-000. 

COMPLETAR INFORMAÇÃO…

1.4. Descrever o perfil e a missão da IES. 
A Universidade Federal do Paraíba (UFPB) é uma instituição pública que atua no ensino, pesquisa, extensão
e na inovação tecnológica, oferecendo cursos de Graduação, Pós-Graduação e Técnicos em várias áreas de
conhecimento. A instituição fomenta a produção do saber, da ciência, da cultura e uma formação humana
alicerçada na educação cidadã e no compromisso social e ético.

As atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão da UFPB abrangem todas as áreas do conhecimento
estabelecidas pela  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal  de Nível  Superior  (CAPES/MEC),  quais
sejam  Ciências  Exatas  e  da  Natureza;  Ciências  Biológicas;  Engenharias;  Ciências  da  Saúde;  Ciências



Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes. A distribuição dessas
áreas por centro de ensino é mostrada na Figura 3. Há também outras áreas de caráter multidisciplinar tais
como Meio Ambiente, Tecnologias, Gestão, Biotecnologia e Ciências Ambientais.

MISSÃO: Gerar e difundir conhecimento e inovação por meio de ensino, pesquisa e extensão para contribuir
com o desenvolvimento da sociedade de forma sustentável,  assegurando uma educação pública,  gratuita,
inclusiva, equitativa e de qualidade.

VISÃO: Ser reconhecida como uma universidade inovadora, de excelência acadêmica, científica, tecnológica,
artística, cultural e referência na gestão pública.

VALORES:
- Respeito à diversidade, integridade e dignidade da pessoa humana;
- Caráter público e autônomo da Universidade;
- Indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão;
- Estímulo à inovação;
- Ética, transparência e compromisso com a sociedade e com o bem público;
- Compromisso com a democracia, cidadania e inclusão social;
- Incentivo à produção, preservação e disseminação da arte e da cultura;
- Promoção da sustentabilidade. 

1.5.  Verificar,  a  partir  dos  dados  socioeconômicos  e  ambientais  apresentados  no  PPC  para  subsidiar  a
justificativa apresentada pela IES para a existência do curso, se existe coerência com o contexto educacional,
com as necessidades locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC do curso.
De  acordo  com  o  seu  Projeto  Pedagógico  Institucional,  a  Universidade  Federal  da  Paraíba  (UFPB),
instituição pública de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação, tem como objetivo promover o
desenvolvimento socioeconômico da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Para tanto, se propõe, na sua área de
competência, a empreender ações visando especificamente formar profissionais nos níveis de ensino médio,
superior  e  de  pós-graduação;  realizar  atividades  de  pesquisa  e  de  extensão  e  pautar  as  suas  atividades
acadêmicas pela busca do progresso das ciências, letras e artes.

No que se refere ao ensino tecnológico, a UFPB, oferece cursos de nível médio profissionalizante, na escola
agrotécnica  vinculada  ao  Colégio  Agrícola  Vidal  de  Negreiros:  Técnico  Agrícola  com  habilitação  em
Agropecuária e habilitação em Agroindústria e o Técnico em Aqüicultura. No que se refere ao ensino de
graduação  com  abordagem  no  campo  de  produção  e  processamento  de  alimentos,  a  UFPB  oferece  os
seguintes  cursos  de  graduação:  Agronomia,  Zootecnia,  Bacharelado  em  Agroindústria  e  Engenharia  de
Alimentos.

Ao nível de pós - graduação, os cursos lato sensu já foram oferecidos cursos em Agroindústria Alimentícia na
modalidade presencial e a distância. Os cursos stricto sensu são: Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia  de  Alimentos  (Mestrado  e  Doutorado)  no  Centro  de  Tecnologia  (CT)  em  João  pessoa,  e  o
Programa  de  Pós-Graduação  em  Tecnologia  Agroalimentar  no  Centro  de  Ciências  Humanas,  Sociais  e
Agrárias – CCHSA. 

No que se refere à modalidade graduação tecnológica, a UFPB ainda não possui nenhum curso, sendo esta
proposta  pioneira  nesta  universidade.  A  aplicação  de  novas  tecnologias  no  processo  alimentício  é
indispensável  às  indústrias  que  tem  como  objetivo  o  aumento  de  sua  produtividade,  a  melhoria  de
qualidade, a redução do tempo de lançamento de novos produtos e, conseqüentemente, a melhoria da sua
competitividade.

Dentro  deste  contexto,  o  Tecnólogo  em Alimentos  pode  atuar  desde  elaboração  de  projetos  industriais,
selecionando matérias-primas até o transporte e comercialização dos produtos. Pode atuar também na área de
Economia Industrial, a qual é bem extensa. Na área de gestão de empresas e trabalho, gestão de fábricas e
sistemas de produção em processo de transporte de alimentos,  nas  áreas  de Tecnologia  de alimentos  de
origem animal e vegetal. 

O objeto de estudo do Curso Superior de Tecnologia de Alimentos é a ciência e a tecnologia de produção e



processamento  de  alimentos  com  enfoque  na  qualidade,  produtividade  e  sustentabilidade  econômica,
ambiental e social. 

1.6. Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades de oferta 
da IES; o número de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o caso); o número 
de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação; as áreas de 
atuação na extensão; e as áreas de pesquisa, se for o caso. 
A Universidade da Paraíba foi criada em 1955 através da Lei estadual nº. 1.366, de 02 de dezembro de 1955,
como resultado da junção de algumas escolas superiores. A sua federalização foi aprovada e promulgada pela
Lei nº. 3.835, de 13 de dezembro de 1960, por meio da qual foi transformada em Universidade Federal da
Paraíba,  incorporando  as  estruturas  universitárias  tanto  na  cidade  de  João  Pessoa  quanto  em  Campina
Grande, assumindo assim uma estrutura multicampi, com atividades distribuídas por dois espaços urbanos
diferentes.

No decorrer da década de 1960, a UFPB incorporou a Escola de Agronomia do Nordeste (localizada na
cidade de Areia) e o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (localizado na cidade de Bananeiras). Assim, por
meio  desta  incorporação,  a  UFPB  passou  pelo  primeiro  processo  de  expansão.  Já  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 deste fato deu-se por meio da
absorção dos recursos humanos e das instalações físicas da Faculdade de Direito, na cidade de Sousa, da
Escola de Veterinária e de Engenharia Florestal, na cidade de Patos, e da Faculdade de Filosofia, na cidade
de Cajazeiras.

A singularidade multicampi da UFPB aumentou, com sua atuação passando para seis campi, a saber: João
Pessoa, Campina Grande, Areia, Bananeiras, Patos, Sousa e Cajazeiras. As inter-relações decorrentes dessa
estrutura 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 novo campus, com sede
no Litoral Norte do Estado, abrangendo os municípios de Mamanguape e Rio Tinto. 

1.7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006). 
Curso tecnólogo em alimentos 

1.8. Indicar a modalidade de oferta. 
Presencial 

1.9. Informar o endereço de funcionamento do curso. 
O curso de ALIMENTOS (Tecnológico) (1127907) tem seu funcionamento na Avenida dos Escoteiros, s/n,
Mangabeira, João Pessoa-PB

1.10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC. 
O primeiro PPC foi  elaborado e implantado em 2011 tomando como base a Lei  9.394/96,  que traça as
diretrizes da educação nacional e a Resolução 39/99 do CONSEPE, que aprova a sistemática de elaboração e
reformulação dos Projetos Político Pedagógico dos cursos de Graduação na UFPB, e as Decreto Nº 5.154, de
23 de julho de 2004 (BRASIL. 2004), Decreto Nº 5.773, de 9 de maio de 2006 (BRASIL. 2006), Resolução
CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002 (BRASIL. 2002), Portaria MEC nº 10, de 28 de julho de 2006
(BRASIL, 2006), Resolução Nº 34 / 2004 (UFPB, 2004) e PROJETO UFPB – REUNI 2007 (UFPB, 2007).
Nenhuma atualização foi proposta desde 2011.

1.11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam). 
Os Conteúdos Curriculares do Curso Superior em Tecnologia de Alimentos: são distribuídos em dois grupos:
Conteúdos Básicos Profissionais e Conteúdos Complementares como preconiza as Diretrizes Curriculares



Nacionais Gerais.

De acordo com o Parecer n o 436/01, a carga horária mínima de um curso superior em tecnologia da área em
questão é de 2.400 horas, acrescida de 120 horas de estágio supervisionado, bem como 90 horas de trabalho
de conclusão de curso.

Conforme recomendação do Conselho Nacional da Educação do Ministério da Educação, pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais, o aluno será incentivado a desenvolver atividades de estudos complementares. Estas
atividades  serão  objetos  de  integralização,  com  atividades  acadêmicas  reconhecidas  pelo  Colegiado  do
Curso.

As atividades complementares são divididas em três grupos: ensino, pesquisa e extensão e tem a seguinte
abrangência:

Ensino – disciplinas eletivas (não pertencentes ao currículo pleno do curso de Tecnologia de Alimentos),
cursos  de  línguas  estrangeiras  (das  Casas  de  Cultura  da  própria  UFPB ou  de  Escolas  de  reconhecida
excelência de formação, bem como aquelas credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação) e monitoria
(em disciplinas da integralização curricular do curso de Tecnólogo em Alimentos);

Pesquisa – participação em projetos e programas de pesquisa, como voluntários ou bolsistas;

Extensão – participação em eventos técnico-científicos, em projetos e programas de extensão.

A validação das referidas horas de atividades complementares estará sujeita à aprovação pelo Colegiado do
Curso, devendo todas as atividades ser comprovadas com apresentação de um relatório de atividades. O
número  máximo  de  horas  que  poderá  ser  integralizado,  como  atividade  complementar,  deverá  ser
regulamentada pelo Colegiado do Curso.

Como preconiza  o  9º  Artigo  da  Resolução  34/2004  do  CONSEPE,  as  atividades  acadêmicas  do  curso
deverão ser realizadas semestralmente no decorrer de 100 dias letivos, e a cada semestre letivo, deverão ser
destinados dez dias letivos a atividades de enriquecimento curricular, previstas no calendário escolar, para
efeito de computação dos dias letivos, e de registro acadêmico, na forma de certificação.

1.12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de licenciatura.
NSA 

1.13.  Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, em caso de
Despacho Saneador parcialmente satisfatório. 
A análise do despacho saneador foi satisfatório 

1.14.  Informar  os  Protocolos  de  Compromisso,  Termos  de  Saneamento  de  Deficiência  (TSD),  Medidas
Cautelares e Termo de Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se houver. 
Não se aplica. 

1.15. Informar o turno de funcionamento do curso. 
turno diurno- vespertino e noturno 

1.16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula. 
O curso Superior em Tecnologia de Alimentos possui carga horária total de 2700 horas e de 2610 horas/aula

Distribuídas em:

Conteúdos Básicos Profissionais
780 horas de Conteúdos Básicos
1095 horas de Conteúdos Profissionais
120 horas de Estágio Supervisionado



Conteúdos Complementares/ Específicos
405 horas de Conteúdos Complementares Obrigatórios
210 horas mínima de Conteúdos Complementares Optativos
90 hora mínima de Conteúdos Complementares Flexíveis

1.17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização. 
Apresenta tempo de integralização mínimo de 6 (seis) semestres e no máximo em até 9 (nove) semestres para
o turno diurno. Para o curso no turno noturno o prazo mínimo é de 8 (oito) semestres e prazo máximo de
doze 12 semestres.

1.18. Identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação acadêmica; titulação; regime de trabalho;
tempo de exercício na IES; atuação profissional na área).  No caso de CST, consideração e descrição do
tempo de experiência do(a) coordenador(a) na educação básica, se houver. 
O Curso Superior em Tecnologia Alimentos é coordenado pelo Prof. Dr. ISMAEL IVAN ROCKENBACH,
possui graduação em Química Industrial de Alimentos - pela Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Mestrado em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa
Catarina  (UFSC)  e  Doutorado  em Ciência  dos  Alimentos  pela  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina
(UFSC) com Doutorado Sanduíche  na Rheinische  Friedrich-Wilhelms-Universität  Bonn (Uni-Bonn),  em
Bonn, na Alemanha. Pós-doutorado em Ciência dos Alimentos na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Professor adjunto do Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) do Centro de Tecnologia e
Desenvolvimento Regional em regime de trabalho de de 40 H (dedicação exclusiva), dispondo de 20 horas
semanais para atividade de gestão conforme detalhado em seu plano de desenvolvimento de trabalho, tendo
iniciado seu exercício como coordenador em 2018 com vigência até 2020, segundo portaria PROGEP n°
838/2018.

Possui tempo de exercício na IES de 6 anos 8 anos de experiência no Magistério Superior. E atua na área de
Tecnologia de Alimentos de Origem Vegetal. 

1.19.  Calcular  e inserir  o IQCD, de acordo com o item 4.9 da Nota Técnica n° 16/2017, Revisão Nota
Técnica Nº 2/2018/CGACGIES/DAES. 
O calculo foi realizado seguindo os dados disponíveis no sistema.
Doutores:28
Mestres: 6
Especialista: 0
Desta forma o valor do IQCD encontrado foi de 5,09

1.20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista. 
Doutor: 28
Mestre: 06
Especialista: 0 

1.21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver. 
O PPC do curso prevê a disciplina de Inglês Instrumental como optativa, com carga horária de 45 horas.

1.22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou optativa. 
O PPC prevê a disciplina de libras, como disciplina optativa com carga horária de 60 horas. 

1.23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes profissionais. 
O PPC explicita que os convênios são firmados com diversas indústrias brasileiras, para apoiar a realização
das disciplinas de TCC e estágio supervisionado dos alunos.

1.24.  Informar sobre a existência de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) com
diferentes cursos e diferentes instituições para os cursos da área da saúde. 
NSA 

1.25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos. 
O PDI prever a necessidade de se conhecer a inserção dos seus egressos no mundo do trabalho e suas



percepções acerca do curso tecnológico em que foram certificados. 

De acordo com PDI (2019-2023) a Pró-Reitoria de Graduação acompanha, por meio do Observatório de
Dados da Graduação (ODG), os egressos da instituição no tocante à inserção ocupacional dos formandos no
mercado  de  trabalho  e  à  variação  salarial.  O  sistema  de  acompanhamento  dos  egressos  da  PRG  e  o
processamento de dados são realizados pelo Laboratório de Economia & Modelagem Aplicada (LEMA),
grupo de pesquisa e extensão liderado por professores do Departamento de Economia da UFPB. A base de
dados  é  oriunda  do  Ministério  do  Trabalho,  a  partir  de  convênio  já  estabelecido  com a  Universidade.
Atualmente, está tramitando uma solicitação de convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPQ,
para localizar os egressos da UFPB que ingressam na pós-graduação e não têm vínculo formal de emprego. 

1.26.  Informar os atos legais do curso (Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento do
curso, quando existirem) e a data da publicação no DOU ou, em caso de Sistemas Estaduais, nos meios
equivalentes. 
O curso de ALIMENTOS (Tecnológico) (1127907), da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (579),
foi reconhecido por meio da Portaria MEC/SERES nº 649, 10/12/2013, publicada o D.O.U. de 11/12/2013. 

1.27.  Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o conceito
obtido) ou por dispensa. 
Na condição de autorização do curso não houve visita, ocorreu por dispensa. 

1.28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o caso. 
O curso Superior de Tecnologia de Alimentos possui CC com nota 4

1.29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas anualmente. 
Vagas autorizadas: 100 Vagas anualmente, sendo 50 vagas no 1º semestre turno diurno e 50 vagas no 2º
semestre no noturno. Vagas ociosas: 19 Vagas no total.

1.30. Indicar o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC contínuo e faixa) e Conceito de Curso (CC
contínuo e faixa) resultante da avaliação in loco, quando houver. 
O conceito de curso é igual a 4 resultado do ato regulatório de reconhecimento realizado em 2013.

Não tem o conceito preliminar do curso (CPC continuo e faixa).

1.31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver. 
NSA 

1.32.  Verificar o proposto no Protocolo de Compromisso estabelecido com a Secretaria de Supervisão e
Regulação da Educação Superior (SERES), em caso de CPC insatisfatório, para o ato de Renovação de
Reconhecimento de Curso. 
Não se aplica. 

1.33.  Calcular e inserir o tempo médio de permanência do corpo docente no curso. (Somar o tempo de
exercício no curso de todos os docentes e dividir pelo número total de docentes no curso, incluindo o tempo
do(a) coordenador(a) do curso). 
O tempo médio de permanência dos Docentes, incluindo o Coordenador é de aproximadamente 34 meses,
com o tempo total de 1152 meses para os 34 docentes.

1.34. Informar o quantitativo anual do corpo discente, desde o último ato autorizativo anterior à avaliação in
loco,  se  for  o  caso:  ingressantes;  matriculados;  concluintes;  estrangeiros;  matriculados  em  estágio
supervisionado;  matriculados  em Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  –  TCC;  participantes  de  projetos  de
pesquisa (por ano); participantes de projetos de extensão (por ano); participantes de Programas Internos e/ou
Externos de Financiamento (por ano). 
Ingressantes: 2014 (112), 2015 (102), 2016 (77), 2017 (90), 2018 (92) e 2019 (89)
Matriculados: 2014 (185), 2015 (166), 2016 (151), 2017 (148), 2018 (140) e 2019 (148)
Prováveis concluintes: 5



Concluiu: 2014 (9), 2015 (11), 2016 (13), 2017 (16), 2018 (25), 2019 (6)
Estrangeiros: 0
Matriculados em estágio supervisionado I: 2014 (14), 2015 (20), 2016 (20), 2017 (26), 2018 (21) E 2019 (5)
Matriculados em estágio supervisionado II: 2014 (14), 2015 (19), 2016 (19), 2017 (24), 2018 (20) E 2019 (5)
Matriculados em Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 2018- 36
Participantes  de  projetos  de  pesquisa  (por  ano):  2014/2015  =  16,  2015/2016=20,  2016/2017=21,
2017/2018=13, 2018/2019=12, 2019/2020=8
 
1.35.  Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for o caso.
NSA 

Dimensão 2: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,93 

2.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 5 
Justificativa para conceito 5:  As políticas de pesquisa, ensino e extensão estão implantadas no curso de
alimentos, alinhadas com o perfil do egresso, e comprovadamente com práticas exitosas no âmbito do curso.
Através da entrevista com o corpo discente foi possível constatar um grupo robusto de alunos envolvidos nos
projetos de extensão e pesquisa do curso, muitos ex alunos que hoje estão nos programas de mestrado e
doutorado. Na reunião com professores foram relatados projetos interdisciplinares com outras disciplinas do
próprio período e também com a preocupação da continuidade da proposta nos períodos posteriores, além de
projetos de extensão com outros cursos, ex: projeto de extensão voltado para alimentação e prevenção da
obesidade infantil em escolas do município de João Pessoa que envolveu os cursos de alimentos e medicina.
Evidenciamos na visita in loco um canal do youtube onde são alimentados com videos produzidos no próprio
curso onde encontramos inclusive tutoriais sobre o funcionamento de equipamentos dos laboratórios. 

2.2. Objetivos do curso. 5 
Justificativa  para conceito  5:Os objetivos  geral  e  específicos  do  curso  estão  implementados  no  curso
considerando o perfil do egresso. Preparando profissionais, com ampla visão da Tecnologia de Alimentos,
está  inserida na ótica  da segurança alimentar,  com domínio nas  técnicas  de processamento,  controle  de
qualidade, gestão e comercialização, a estrutura do curso de alimentos está bem estruturada com laboratórios
capazes  de  elucidar  ao  aluno  o  funcionamento  da  industria  de  processamento  de  alimentos.  Além  de
desenvolver  a  competência  destes  profissionais  para  que  possam elaborar  empreendimentos  na  área  de
alimentos evidenciado por ex alunos que hoje são chamados para eventos do curso para compartilhar suas
histórias de empreendedorismo para os alunos ingressantes na semana de acolhimento. Conhecemos o canal
no  youtube  do  curso  onde  nos  foram apresentados  outros  ex  alunos  que  fizeram seus  depoimentos  de
empreendedorismo também. 

2.3. Perfil profissional do egresso. 5 
Justificativa para conceito 5: A estrutura curricular do curso Tecnológico em Alimentos compreende uma
estrutura  que  viabiliza  a  formação  de  um  profissional  com  visão  empreendedora,com  capacitação  que
conduzam  a  sua  independência,  cultivando  sua  capacidade  empreendedora,  permitindo  ao  aluno  a
oportunidade de qualificar-se não só para ser empregado, mas também para ser empreendedor. O que foi
evidenciado na visita in loco através da entrevista do alunos e depoimentos no canal do curso no youtube,
histórias  de empreendedorismo como o caso de um ex aluno que hoje tem uma empresa de geleias.  O
Tecnólogo em Alimento, oriundo do Curso Superior de Tecnologia de Alimentos deve ser um profissional
com competências e habilidades para planejar,implementar,  administrar,  gerenciar,  promover e aprimorar
com tecnologia adequada e sustentável, na área de alimentos, assumindo ação empreendedora em pesquisa e
inovação, com consciência de seu papel social com a preocupação em trabalhar projetos de extensão com a
agricultura familiar, valorização do produto regional (exemplo do processamento do coco, fruta regional e
importante  para  economia  do  nordeste  brasileiro)  além  do  descarte  de  resíduos  do  processamento  de
alimentos, assunto que hoje é uma importante demanda mundial. 

2.4. Estrutura curricular. Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para Fonoaudiologia, e
optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 

5 

Justificativa para conceito 5:  A estrutura  curricular  proposta  para  o Curso Superior  de Tecnologia  de



Alimentos pretende atender as demandas do mercado, exigindo do profissional uma visão ampla de área de
trabalho. Com esta finalidade, o Tecnólogo de Alimentos tem perfil do profissional voltado não só para a
tecnologia, mas também para gestão da qualidade da empresa e comercialização, tornando-o assim mais
flexível às demandas do mercado O fato do Curso Superior de Tecnologia de Alimentos e do Curso Superior
de Tecnologia de Produtos Sucroalcooleiros, curso que está instalado no mesmo campis. Inclusive os dois
cursos  compartilham  alguns  laboratórios.,  por  terem  estruturas  curriculares  semelhantes  favorece  a
flexibilidade curricular e moderniza a oferta das disciplinas. Os dois Módulos de Fundamentação Básica dos
cursos  são  idênticos,  existindo  ainda  mais  dois  módulos  com  muitas  disciplinas  em  comum,os  cursos
compartilham 23 disciplinas. Além desa situação de compartilhamento de espaços e disciplinas, a própria
universidade permite que os alunos possam fazer disciplinas em outras IES, desde que as disciplinas tenham
a mesma carga horária não necessitando que seja no mesmo curso. O aluno deverá se matricular em pelo
menos 3 disciplinas e receberá uma bolsa auxílio por 5 meses para este fim. 

2.5. Conteúdos curriculares. 5 
Justificativa  para  conceito  5:Os  conteúdos  curriculares,  promovem  o  desenvolvimento  do  perfil
profissional do egresso, Composição Curricular do Curso de Tecnologia de Alimentos está organizada em
dois grupos principais: os Conteúdos Básicos Profissionais e Conteúdos Complementares. Nos conteúdos
complementares são abordados conteúdos pertinentes às políticas de educação ambienta, direitos humanos e
de educação das relações étnicos-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.
Foi relatado na entrevista com discente e docentes do curso projetos voltados para a agricultura familiar e
produtos  regionais  que  diferenciam  o  curso  dentro  da  área  profissional  e  induzem  ao  um pensamento
inovador e de valorização cultural. 

2.6. Metodologia. 
5 

Justificativa para conceito 5: A metodologia está de acordo com as DCN do curso de alimentos, atende ao
desenvolvimento de conteúdos, das habilidades e competências do corpo discente. Durante a visita in loco
ficou evidenciada práticas metodológicas inovadores e criativas, através dos depoimentos dos alunos. Foi
possível  comprovar  o  fruto  dessas  práticas  através  de  desenvolvimentos  de  produtos  inovadores  como
biofilmes e coberturas comestíveis, processos sustentáveis e projetos discentes premiados pela UFPB, ex:
"Aprendizagem baseada em problemas: Desenvolvimento de misturas em pó para produtos alimentícios";
"Integração  de  Team-based  learning  e  Case-Based  learning  à  disciplina  de  gestão  da  produção:
desenvolvimento, aplicação de dinâmicas em sala"; além de prêmios depósito de patentes de docentes e
discentes:  "Desenvolvimento e caracterização de sorvete de inhame isento de lactose"; "Doce de goiaba
adicionado de edulcorante naturais em substituição à sacarose"; "Produção simultânea de etanol 2g e xilitou
a partir da fibra e bagaço de sisal"; "Desenvolvimento de polpa de abacate congelada sem uso de aditivos
químicos";  "Processo  de  produção  de  lipídeos  a  partir  de  fungo  filamentosos'.  O  que  possibilita
aprendizagens  diferenciadas  dentro  da  área  com  o  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  na  área  de
alimentos. 

2.7.  Estágio  curricular  supervisionado.  Obrigatório  para  cursos  cujas  DCN  preveem  o  estágio
supervisionado. NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que não esteja previsto
nas DCN). 

5 

Justificativa para conceito 5:  O estágio curricular supervisionado está institucionalizado e contempla a
carga horária adequada, a orientação dos estagiários é compatível com as atividades, atualmente são dois
professores envolvidos na atividade de estágio. Durante a visita in loco foi evidenciado que em função a
parceria de estágios a empresa disponibilizou um equipamento de extração de polpa de fruta que é utilizado
nas aulas e no desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias na área de alimentos, gerando insumos para
atualização das práticas de estágios. 

2.8.  Estágio  curricular  supervisionado  –  relação  com  a  rede  de  escolas  da  Educação  Básica.   
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

2.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para licenciaturas. NSA
para os demais cursos. 

NSA 



Justificativa para conceito NSA:NSA 

2.10.  Atividades  complementares.  Obrigatório  para  cursos  cujas  DCN  preveem  atividades
complementares. NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no PPC (desde
que não esteja previsto nas DCN). 

5 

Justificativa para conceito 5: As atividades complementares estão institucionalizadas e consideram a carga
horária diferenciada para atividades diferentes. Consiste na integralização de atividades complementares de
ensino, pesquisa, extensão, participação em eventos científicos e publicações. Estas atividades,objetos de
integralização,  serão reconhecidas  pelo Colegiado do Curso,  como atividades acadêmicas.  As atividades
complementares serão divididas em três grupos: ensino, pesquisa e extensão e tem a seguinte abrangência: ●
Ensino – disciplinas eletivas (não pertencentes ao currículo pleno do curso deTecnologia de Alimentos),
cursos  de  línguas  estrangeiras  (das  Casas  de  Culturada  própria  UFPB  ou  de  Escolas  de  reconhecida
excelência de formação, bem como aquelas credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação) e monitoria
(em disciplinas da integralização curricular do curso de Tecnólogo em Alimentos); ● Pesquisa – participação
em projetos e programas de pesquisa, como voluntários ou bolsistas; ● Extensão – participação em eventos
técnico-científicos, em projetos e programas de extensão Durante a visita in loco foi possível ver vários
alunos  envolvidos  no  projetos  de  pesquisas  e  projetos  de  extensão,  sejam  como  bolsistas  ou  mesmo
voluntários. O que fica comprovado com um número expressivo de prêmios e patentes resultantes desses
projetos. 

2.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Obrigatório para cursos cujas DCN preveem TCC. NSA
para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN). 

5 

Justificativa para conceito 5:O trabalho de conclusão de curso está institucionalizado e considera carga
horária, formas de apresentação, orientação e coordenação, a divulgação de manuais no site da biblioteca e
os alunos tem acesso as várias bases de dados pela internet e todos os trabalhos são disponibilizados em
repositórios institucionais que nos foram apresentados na visita à biblioteca do campis. O aluno tem o direito
de não disponibilizar por 2 anos e prorrogável por mais 2 anos, são casos onde os alunos estão fazendo a
validação de patentes frutos de seus trabalhos ou mesmo porque irão utilizar o projeto de TCC como uma
possível proposta para um trabalho no mestrado. 

2.12. Apoio ao discente. 
5 

Justificativa para conceito 5: O apoio ao discente contempla ações de acolhimento aos ingressantes do CST
em Alimentos, a cada início de período letivo, envolve palestra, ministrada pela Pró-reitoria de Assistência e
Promoção ao Estudante,  com apoio da coordenação do curso e direção da unidade acadêmica (CTDR),
Durante a ação de acolhimento ocorre também a Mostra de Ciência e Tecnologia, momento privilegiado,
comprovadamente  exitoso e  inovador,  em que estudantes  do CST em Alimentos  demonstram para  seus
colegas  ingressantes  os  resultados  de  suas  atividades  realizadas  durante  o  curso,  em andamento  ou  já
finalizadas, a exemplo de projetos de iniciação científica e extensão, estágios, trabalhos de conclusão de
curso, desenvolvimento de produtos, empreendedorismo, dentre outros. Egressos do curso, atuando na área,
são também convidados a participar, momento este bastante apreciado pelos discentes ingressantes que têm a
oportunidade de conhecer a realidade do discente egresso no mercado de trabalho. Setores institucionais
como o Centro de Referência em Atenção à Saúde - CRAS, o Hospital Universitário e a Clínica-Escola de
Psicologia fornecem apoio aos discentes na manutenção das condições de saúde, clínica e psicológica, e o
apoio psicopedagógico específico é fornecido pela Clínica-escola de Psicopedagogia, atualmente foi relatado
por uma aluna na entrevista com o corpo discente um esforço da coordenação do curso em trazer alguns
desses serviço para o campis onde está instalado o curso, evitando o deslocamento dos alunos para o campis
central.  O  apoio  aos  discentes,  sobre  dificuldades  específicas  no  âmbito  do  processo  de  ensino-
aprendizagem,  produção  e  participação  em  eventos  técnico-científicos,  oportunidades  ofertadas  pelos
programas acadêmicos institucionais,  dentre  outras  possíveis demandas,  é feito  pelos docentes mediante
ações como: agendamento de horários definidos extraclasse para esclarecimento de dúvidas, solicitação de
bolsas de IC, de extensão e monitoria e de apoio tecnológico, intermediação junto a setores administrativos
da unidade acadêmica para apoio às participações desejadas, dentre outras, na entrevista com os discentes os
mesmos  foram  muito  enfáticos  que  os  professores  estão  sempre  muito  disponíveis  na  solução  desses
problemas. No âmbito da administração do seu percurso formativo – de modo especial, para obtenção de
vaga e acompanhamento em estágios (curriculares ou não obrigatórios remunerados) –, os discentes são
apoiados  pela  coordenação  do  curso,  por  docentes  com  os  quais  mantenham  maior  aproximação  e,



eventualmente,  por  orientadores  de  seus  projetos  (monitoria,  iniciação  científica  ou  extensão),  estágios
supervisionado ou extracurricular e trabalho de conclusão de curso. Discentes do curso em estágios mais
avançados  do  processo  formativo  podem,  também,  na  condição  de  monitores,  prestar  apoio  a  colegas
matriculados em estágios  anteriores  do mesmo processo.  O suporte  tecnológico utilizado para  apoio ao
discente, via coordenação do curso, docentes, coordenador ou orientador de qualquer de suas atividades,
durante o seu percurso de formação, é provido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas.
A coordenação do curso, em estreita cooperação com a Pró-reitoria de Graduação, direção do CTDR e chefia
do Departamento de Tecnologia de Alimentos,  com apoio e participação efetiva de docentes do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do Curso, vem desenvolvendo atividades voltadas a estudos sobre retenção e
evasão e implementação de medidas que contribuam para a minimização, no âmbito das variáveis internas à
instituição, dos índices atualmente existentes, comprovado pelo corpo discente que se sentem atualmente
muito acolhidos pelos veteranos do curso, que são sempre muito generosos em ajudá-los e isso faz com que
se sintam mais confiantes no início do curso. Os estudantes do CST em Alimentos têm sua representação de
política estudantil, no âmbito setorial, vinculada ao Centro Acadêmico do Curso comprovado em visita in
loco. 

2.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 
5 

Justificativa para conceito 5:  As avaliações do curso de alimentos e institucional , do corpo docente e
coordenador é feita anualmente pela CIPA que disponibiliza todos os dados pelo SIGAA, sistema virtual da
UFPB.  Além  da  avaliação  institucional  o  coordenador  promove  uma  avaliação  interna  do  curso
semestralmente,  permitindo  que  o  aluno  avalie  constantemente  o  curso.  Durante  a  visita  in  loco  foi
evidenciado que avaliação gerou discussões no NDE que resultou mudanças no PPC para o ano de 2020. 

2.14. Atividades de tutoria. Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente)
na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

2.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 
5 

Justificativa para conceito 5: As TIC´s são adotadas no âmbito do processo de ensino aprendizagem, são
utilizadas para garantir acessibilidade digital e comunicacional. o curso utiliza o laboratório de mídias onde
produz  videos  para  o  seu  canal  do  YOUTUBE,  nesse  canal  são  adicionados  videos  produzidos  nos
laboratórios do curso com objetivos diversos, seja para divulgação de pesquisa como também tutoriais de uso
de equipamentos. Existem videos com relatos de experiências de empreendedorismo de egressos do curso. O
coordenador fomenta uma conta no instagram para divulgar o curso, os alunos acessam muito este canal para
se informar sobre o curso, o que possibilita uma interatividade entre os docentes, discentes e comunidade.
Além do  uso  do  sistema  virtual  oficial  da  UFPB,  SIGAA onde  os  alunos  tem acesso  a  renovação  de
matricula, notas, material e vida acadêmica geral. 

2.17.  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  (AVA).  Exclusivo  para  cursos  que  ofertam  disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de
2016). 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

2.18. Material didático. NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. 
NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 
2.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. 5 
Justificativa para conceito 5: São utilizados procedimentos de acompanhamento e de avaliação pelo corpo
docente no processo de ensino-aprendizagem. Na visita in loco foram relatados experiências exitosas de
processos avaliativos. Alunos e professores apresentaram processos avaliativos diferenciados onde os alunos
são protagonistas  do processo.  Avaliações baseadas  em metodologias  ativas que garantem uma natureza



formativa e uma atitude proativa diante do processo avaliativo. 

2.20. Número de vagas. 
4 

Justificativa para conceito 4: O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos, atualmente
as vagas estão sendo preenchidas na sua quase totalidade. Neste semestre existem apenas 3 vagas ociosas.
Número  de  vagas  autorizadas:  50  vagas  por  semestre,  distribuídas  em  50  vagas  para  o  turno  diurno
vespertino e 50 vagas para o noturno,  totalizando 100 vagas por ano.  A quantidade de professores e as
condições de infraestrutura física e tecnológicas são adequadas para ensino e pesquisa. 

2.21. Integração com as redes públicas de ensino. Obrigatório para licenciaturas. NSA para os cursos
que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

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

NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

Dimensão 3: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,89 

3.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5 
Justificativa para conceito 5: Os seguintes membros: Dr. Ismael Ivan Rockenbach, Dr. João Paulo de Souza
Prado, Dra. Carolina Lima Cavalcanti de Albuquerque, Dra Fernanda Vanessa Gomes da Silva, Dra. Graciele
da Silva Campelo Borges, Dra. Marta Maria da Conceição nomeados pela Portaria DTA/CTDR nº 123/2018
(val. 02.05.2020) e a Dra. Adriana Maria Fernandes de Oliveira Golzio, Dra. Haíssa Roberta Cardarelli, Dra.
Ana Luiza Mattos Braga nomeados pela - Portaria DTA nº 612/2019 (val. 02.05.2020) compõem atualmente
o NDE. Destes Dra. Fernanda Vanessa e Dr. João Paulo são membros do NDE desde o ultimo ato regulatório
(reconhecimento). Todos os nove membros do NDE atuam em regime de tempo integral. Consultou-se as
atas do NDE de 2012 a 2019 e verificou a atuação constante na consolidação e perspectivas de atualização
do PPC. Várias propostas de atualização do PPC já vem sendo discutidas pelos membros do NDE como:
adequação bibliográfica dos planos de ensino, reformulação de componentes curriculares, implantação de
novas disciplinas optativas, carga horárias de disciplinas entre outras pautas que mostram a preocupação do
NDE em consolidar  novas  aprendizagens tecnológicas.  Os  membros do  NDE mostraram-se  coerentes  e
preocupados  com a  formação do  estudantes,  afim de  consolidar  a  aprendizagem incentivam e  sugerem
sempre  que  possível  o  uso  de  metodologias  de  avaliações  ativas  (seminários  dinâmicos,  jogos  de
aprendizagem interdisciplinares) despertando competências e habilidades do profissional de alimentos afim
de atender as diretrizes curriculares para o curso de tecnologia de alimentos. Em atas de reuniões do NDE
verificou-se que os egressos, representantes de empresas alimentícias, órgãos públicos da área de alimentos
foram convidados  para  participar  de  reuniões  do  NDE e com isso  produzir  subsídios  na  produção das
disciplinas do curso. Assim alguns membros relataram que através destas conversas, novas propostas de
adequação  da  matriz  curricular  vem  sendo  discutidas  a  fim  de  uma  melhor  adequação  para  atender  o
mercado de trabalho. 

3.2. Equipe multidisciplinar. Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente)
na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016). 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: Não se aplica 

3.3. Atuação do coordenador. 5 



Justificativa para conceito 5:A partir de reuniões com discentes, docente e atas de NDE verificou-se que o
coordenador  do  curso  atua  na  intermediação  da  relação  docente/discente,  nas  ações  de  planejamento
acadêmico, no acompanhamento das atividades educacionais desenvolvidas no curso, em consonância com o
PPC. Segundo relatos dos alunos e docentes é acessível, disponível, por exemplo os alunos citaram o grande
incentivo do coordenador na "Semana do Fera" um semana científica de acolhimento para alunos calouros. O
coordenador  possui  um  plano  de  ação  documentado  e  disponível  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  de
Planejamento e de Recursos Humanos, que contempla ações e metas que estimulam o desenvolvimento e a
efetivação  das  atividades  nos  eixos  ensino,  pesquisa  e  extensão.  A  partir  de  relatório  de  avaliação
institucional (realizado semestralmente pelos alunos) observou-se excelentes indicadores de desempenho de
qualidade  nas  atividades  da  coordenação  como  por  exemplos:  comunicação  de  forma  compreensível,
parcerias  cooperativas  com os  demais  setores  da  Instituição,  retorno  sobre  o  desempenho  profissional,
trabalho em equipe e proatividade. Os docentes também relataram que a boa relação do coordenador com os
alunos  permite  que  os  mesmos  possas  planejar  bem  como  melhorar  ações  didáticas  permitindo  assim
administrar o potencial do corpo docente, tornando possível favorecer a integração e melhoria contínua. 

3.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 
5 

Justificativa para conceito 5:O coordenador  do curso de Tecnologia  de Alimentos  atua em regime de
dedicação exclusiva, com 20 h de carga horária disponível para atividades de gestão do curso sendo possível
atender as demandas existentes, esta informação pode ser comprovada em dialogo com discentes e docentes,
que ressaltaram as ações exitosas do coordenador. A coordenação dispõe de um plano de ação documentado
disponível  no Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e  de Recursos  Humanos;  neste  documento
constam  a  descrição  de  processos  de  trabalhos  bem  como  seus  graus  de  complexidade,  metas,  ações
esperadas e trilhas para capacitação. Por meio ainda do Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de
Recursos Humano os alunos e o setor realiza um questionário para avaliação do desempenho da coordenação
e constam excelentes indicadores do desempenho anual que contemplam várias competências (ambientais,
individuais, gerenciais). O mesmo utiliza os resultados deste questionário, como indicadores para avaliar o
seu desempenho. A partir de conversas com o corpo docente do curso observou-se que o coordenador é capaz
de administrar o potencial do corpo docente de maneira que incentiva ações e permite o dialogo, na qual
torna possível favorecer a integração e melhoria contínua. 

3.5. Corpo docente. 
5 

Justificativa para conceito 5:O corpo docente é altamente qualificado e tem atuado de forma participativa e
com êxito no desenvolvimento do curso, contando com equipe de doutores e mestres que trabalham em
regime  de  dedicação  exclusiva,  desta  maneira  entendemos  que  permite  a  análise  dos  componentes
curriculares de maneira satisfatória. Os estudantes relataram que durante as aulas assuntos relativos a atuação
profissional são frequentemente discutidas e articuladas com os conteúdos teóricos abordados, contribuindo
para a promoção do raciocínio crítico. Em conversas com os professores, os mesmos elencaram que fazem
uso  de  periódicos  confiáveis  bem  como  bases  de  dados  como  auxilio  em  suas  aulas,  por  exemplo  a
professora de operações unitárias relatou que durante a disciplina os alunos são estimulados a usar as base de
dados para desenvolver um projeto no decorrer  da disciplina desta maneira incentivando a produção de
conhecimento. A analise dos currículos dos professores evidenciou o desenvolvimento de pesquisas de ponta
(busca de material ativo para retardar reações de oxidações; desenvolvimento e avaliação de ingredientes,
desenvolvimento de novos produtos entre outros); nos últimos três anos os professores do departamento de
alimentos  realizaram  o  depósito  de  16  de  patentes  como  exemplos:  “DESENVOLVIMENTO  E
CARACTERIZAÇÃO DE SORVETE DE INHAME ISENTO DE LACTOSE” (BR 10 2016 028485 6);
“DOCE  DE  GOIABA ADICIONADO  DE  EDULCORANTES  NATURAIS  EM  SUBSTITUIÇÃO  À
SACAROSE” (BR 10 2017 016088 2); “IOGURTE TIPO GREGO ADICIONADO DE GELEIA EXTRA
DE  PITANGA”  (BR  10  2017  020778  1);  “DESENVOLVIMENTO  DE  POLPA  DE  ABACATE
CONGELADA  SEM  USO  DE  ADITIVOS  QUÍMICOS”  (BR  10  2017  025357  0);  “PRODUÇÃO
SIMULTÂNEA DE ETANOL 2G E XILITOL A PARTIR DA FIBRA E BAGAÇO DE SISAL (AGAVE
SISALANA)” (BR 10 2017 027916 2);  “PROCESSO DE PRODUÇÃO DE LIPÍDEOS A PARTIR DE
FUNGOS FILAMENTOSOS” (BR 10 2017 027428 4). Ainda os alunos relataram que os resultados gerados
são apresentados em eventos científicos, semanas acadêmicas (SEMANA DO FERA) bem como publicados,
além disso existem cadastrados no site da CAPES três grupos de pesquisas na IES e que os professores
fazem propostas de pesquisas em conjunto para agências de fomento. Desta maneira entendemos que o corpo
docente propicia a produção de conhecimento 



3.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 
5 

Justificativa para conceito 5:O curso conta com 34 docentes, sendo que 15 docentes são do departamento
de alimentos e 19 docentes de demanda cruzada (ministram disciplinas do ciclo básico). Considerando os
professores do departamento 12 deles são efetivos e atuam em regime de 40 horas com dedicação exclusiva o
que permite o atendimento integral à demanda existente, 2 professores são substitutos em regime parcial de
20 h e 1 professor horista 14 h. A normatização interna da UFPB (RESOLUÇÃO Nº 52/2018) permite um
mínimo de  oito  horas  semanais  e  máximo de  doze  horas  semanais,  com pelo  menos  quatro  horas  na
graduação, quando, além de ministrar aulas, pertencer ao corpo docente de programa de pós-graduação, e/ou
exercer outros encargos acadêmicos aprovados e/ou registrados no Departamento; E mínimo de doze horas
semanais e máximo de dezesseis horas semanais na graduação quando não pertencer ao corpo docente de
programa  de  pós-graduação,  e/ou  não  exercer  outros  encargos  docentes  aprovados  e/ou  registrados  no
Departamento. As atividades necessárias à complementação das 40 horas de dedicação para os docentes em
regime integral  podem ser  participação  em comissões,  projetos  de  pesquisa,  atividades  administrativas,
orientações,  etc.  As atividades  atribuídas a  cada docente são aprovadas por  comissão específica e  estão
documentadas  no  Plano  Individual  de  Atividades  Docentes  (PID),  registrado  no  SIGAA.  Através  da
observação no PID de alguns docentes, observou-se um horário destinado exclusivamente ao atendimento
discente, correção de avaliações e que fica registrado no plano de ensino aprovado pelo departamento do
curso.  Os relatórios Individuais de Trabalho Docente (RID) também passam por aprovação de comissão
específica e encontram-se arquivados. Fica evidenciado que estes planos e relatórios são instrumentos de
gestão e planejamento e podem ser utilizados para melhoria continua do curso. 

3.7. Experiência profissional do docente. Excluída a experiência no exercício da docência superior.
NSA para cursos de licenciatura. 

5 

Justificativa para conceito 5: Através de reunião com corpo docente do curso de tecnologia de alimentos,
verificou-se que alguns professores do departamento já atuaram em diferentes empresas do ramo alimentício
(nestlé, carne, pescados e frutos) anterior a experiência de docência o que permite a associação entre teoria e
prática das diferentes matrizes curriculares bem como aplicar e tornar compressível conceitos utilizados no
ambiente de trabalho. A partir destas experiências profissionais do corpo docente, o mesmo tem conseguido
avaliar e aprimorar a qualidade do curso de acordo com as habilidades/competências exigidas pela PPC
considerando assim a teoria e mundo de trabalho. Além disso os professores são incentivados e participam de
cursos para atualização como por exemplo, Biomassa para Produção de Energia, Metodologia ativas entre
outros. 

3.8. Experiência no exercício da docência na educação básica. Obrigatório para cursos de licenciatura
e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os demais
cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

3.9. Experiência no exercício da docência superior. 
4 

Justificativa para conceito 4:O corpo docente que compõe o Curso de Tecnologia em Alimentos na sua
totalidade possuem experiência com Educação Superior, sendo evidenciado via Currículo Lattes e com base
na  documentação  apresentada,  na  qual  verificou-se  que  o  corpo  docente  tem  experiência  na  docência
superior com média de 11 anos, estando portanto, aptos a apoiar alunos com dificuldades, utilizar linguagem
acessível e contextualizar conteúdos. Em entrevistas com docentes e discentes verificamos que as práticas
avaliativas efetivamente adotadas são de natureza contínua e sempre diversificadas. Foi possível observar
que as avaliações aplicadas são flexíveis e discutidas com os alunos, subentendendo-se um diagnóstico do
estágio de conhecimento do estudante. A partir destas discussões, os pontos levantados são utilizados para a
atualização da prática docente. Embora o corpo docente seja altamente qualificado, a sua produção científica
e a  sua inserção na comunidade científica  não sugere  um papel  de liderança e  reconhecimento a  nível
nacional. 

3.10.  Experiência  no exercício da docência  na educação a distância.  NSA para cursos  totalmente
presenciais. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 



3.11.  Experiência  no  exercício  da  tutoria  na  educação  a  distância.  NSA para  cursos  totalmente
presenciais. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

3.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 
5 

Justificativa para conceito 5:O funcionamento do colegiado esta regulamentado pelas Portarias Portarias
nº. 24/2016 DQ/CCEN/UFPB, nº. 17/2017 DEP/CT, nº. 14/2016 DTA/CTDR, e através da Resolução nº.
37/2017 do CONSUNI/UFPB. O colegiado é representado pelos seguintes segmentos: coordenador do curso,
presidente do colegiado; Dra. Kettelin Aparecida Arbos, vice-presidente; Dra. Fernanda Vanessa Gomes da
Silva,  do  Departamento  de  Tecnologia  de  Alimentos;  Dr.  Jonas  Alves  de  Paiva,  do  Departamento  de
Engenharia de Produção; Dr. Afrânio Gabriel da Silva, do Departamento de Química e André Luiz Couto,
representante discente. Verificou-se nas atas que a periodicidade das reuniões ocorre trimestralmente e os
apontamentos e encaminhamentos das decisões e ações pertinentes ao andamento do curso são registradas e
acompanhadas  pelo  coordenador  bem  como  para  o  NDE.  O  sistema  de  suporte  ao  registro  e
acompanhamento  das  decisões  e  ações  do  colegiado  são  realizados  a  partir  de  acompanhamentos  dos
registros  em atas,  segundo  relato  dos  membros  do  colegiado  são  realizadas  avaliações  periódicas  para
acompanhar e otimizar o desempenho das práticas de gestão bem como das ações do colegiado. 

3.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso. NSA para cursos totalmente presenciais. 
NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

3.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 
5 

Justificativa  para  conceito  5:Verificamos  a  informação  preenchida  pela  IES  através  da  consulta  dos
currículos Lattes dos docentes. Dos professores do departamento de Alimentos mais de 90 % possuem no
mínimo 9 produções/publicações técnicas ou científicas nos últimos três anos.

Dimensão 4: INFRAESTRUTURA 4,75 

4.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 5 
Justificativa para conceito 5:  Os espaços para o corpo docente de tempo integral são adequados para as
ações  acadêmicas.  São salas  que alojam até  4 professores,  com ar  condicionado,  mesa e  computadores
individualizados. Exite um armário e gaveteiro de uso coletivo com chave para a guarda com segurança. Na
UFPB existem impressoras de uso coletivo para minimizar o desperdício de recursos. As salas possuem
cadeiras  extras  para  acomodar  alunos  e  orientandos.  Em  casos  onde  é  necessário  um  atendimento
individualizados ou reuniões coletivas são utilizados espaços próprios para este fim que são localizados
próximos às salas dos professores. 

4.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 
4 

Justificativa para conceito 4:  O espaço do coordenador é adequado para viabilizar as ações acadêmico
administrativas.  A sala  hoje  comporta  3  coordenadores  do  eixo  de  alimentação.  O  espaço  possui  ar
condicionado,  mesa individualizada,  cadeiras extras  para atendimento do aluno e professores.  Caso seja
necessário reuniões coletivas o espaço comporta um grupo maior com privacidade. 

4.3. Sala coletiva de professores. NSA para IES que possui espaço de trabalho individual para todos NSA 



os docentes do curso. 
Justificativa para conceito NSA:NSA 

4.4. Salas de aula. 
4 

Justificativa para conceito 4:As salas de aula são capazes de comportar com conforto a quantidade de
alunos no curso de alimentos. Todas as salas tem ar condicionado, cadeiras confortáveis e limpas, piso e
entrada adequada para alunos cadeirantes. Todas as salas tem sistema de midia e internet em sistema wifi.
São bem iluminadas e estão em ótimo estado de conservação. 

4.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 
5 

Justificativa  para  conceito  5:A sala  de  informatica  tem  computadores  em  ótimo  estado,  caso  algum
apresente algum problema que exija uma manuntenção há a possibilidade de troca imediata. Os software são
atualizados semestralmente, onde o responsável técnico retira os que não serão utilizado no semestre anterior
com o objetivo de manter os computares com memória mais leve. A sala é climatizada e com tamanho
adequada para a quantidade de maquinas. Tem cadeiras confortáveis e boa iluminação. Além disso tem uma
louça digital para a utilização do professor durante a aula neste espaço. 

4.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 5 
Justificativa para conceito 5:A biblioteca da IES tem o acervo físico tombado e todo informatizado. O
acervo da bibliografia básica é adequado e está atualizado. Possui titulos virtuais e assinatura de revistas para
consulta  física.  Além  de  possuir  assinatura  em  várias  bases  de  dados  que  suplementam  o  conteúdo
administrados nas unidades curriculares. O espaço físico é climatizado, bem iluminado, confortável, com
espaços para estudo individuais e estudo em grupos. Semestralmente são emitidos relatórios sobre o uso dos
livros afim de melhorar o acesso às bibliografias através de um plano de contingenciamento. Esses relatórios
são enviado aos coordenadores de curso para o encaminhamento ao NDE afim de melhorar o acesso do
alunos a bibliografia.

4.7.  Bibliografia  complementar  por  Unidade  Curricular  (UC).  Considerar  o  acervo  da  bibliografia
complementar  para  o  primeiro  ano  do  curso  (CST)  ou  para  os  dois  primeiros  anos
(bacharelados/licenciaturas). 

5 

Justificativa para conceito 5:A biblioteca da IES tem o acervo físico tombado e todo informatizado. O
acervo da bibliografia complementar é adequado e está atualizado. Possui títulos virtuais e assinatura de
revistas  para  consulta  física.  Além de  possuir  assinatura  em várias  bases  de dados  que  suplementam o
conteúdo  administrados  nas  unidades  curriculares.  O  espaço  físico  é  climatizado,  bem  iluminado,
confortável,  com  espaços  para  estudo  individuais  e  estudo  em  grupos.  Semestralmente  são  emitidos
relatórios  sobre  o  uso  dos  livros  afim  de  melhorar  o  acesso  às  bibliografias  através  de  um  plano  de
contingenciamento.  Esses relatórios são enviado aos coordenadores de curso para o encaminhamento ao
NDE afim de melhorar o acesso do alunos a bibliografia. Atualmente o NDE está na mudança do PPC, dessa
forma haverá mudanças nas bibliografias.

4.8.  Laboratórios  didáticos  de  formação  básica.  NSA para  cursos  que  não  utilizam  laboratórios
didáticos de formação básica, conforme PPC. 

5 

Justificativa  para  conceito  5:Os  laboratórios  didáticos  de  formação  básica  de  química  analítica  e
microbiologia de alimentos estão de acordo com o PPC e com todas as respectivas normas de funcionamento
(POP"s), com conforto,  bem iluminado,  climatizado e com disponibilidade de recursos de tecnologia da
informação. Os dois laboratórios possuem professores coordenadores, 2 técnicos que revezam em horários
diferentes e por este motivo sempre tem um técnico responsável. Possuem quantidade suficiente de insumos
e materiais para que possa ocorrer a aula sem transtornos. Os dois laboratórios tem equipamentos de ponta
que são utilizados em aula e nas pesquisas. Foi verificado na visita in loco que os técnicos passam por
avaliações  periódicas  e  seus  resultados  são  utilizados  pela  gestão  acadêmica  para  o  planejamento  da
qualidade e melhoria do atendimento e no processo de ensino-aprendizagem. 

4.9. Laboratórios didáticos de formação específica. NSA para cursos que não utilizam laboratórios
didáticos de formação específica, conforme PPC. 

5 

Justificativa  para  conceito  5:Os  laboratórios  didáticos  de  formação  específica  do  curso  de  alimentos



atendem  às  necessidades  e  estão  de  acordo  com  o  PPC.  Todos  os  laboratórios  tem  suas  normas  de
funcionamentos,  os  equipamentos  tem  seus  respectivos  POP´s.  Os  laboratórios  são  bem  iluminados  e
climatizados.  Todos  os  laboratórios  tem  acesso  a  internet  e  telefones  adequados  às  atividades  lá
desenvolvidas. Todos os laboratórios tem professores coordenadores e 2 técnicos que revezam horário o que
permite que tenha funcionários durante todo horário de funcionamento da IES. Os técnicos são avaliados
periodicamente quanto a qualidade do serviço prestado o que é utilizado para a melhoria da qualidade do
atendimento e das aulas ministradas. Durante a visita in loco verificou-se a existência de um equipamento de
produção de polpa de frutas, que hoje é utilizado em aulas e pesquisas pela a IES, fruto de uma parceria com
um empresa que também recebe alunos para estágio. A IES possui os seguintes laboratórios de uso do curso
de alimentos: Laboratório de Processamento de Alimentos -- Princípios Da Conservação Dos Alimentos,
Matérias-primas  Agropecuárias,  Operações  Unitárias  I,  Operações  Unitárias  II,  Tecnologia  De  Leite  E
Derivados, Tecnologia De Carne E Derivados, Tecnologia Do Pescado, Tecnologia De Gelados Comestíveis..
Laboratório de Operações Unitárias -- Operações Unitárias I, Operações Unitárias II, Operações Unitárias
III.  Laboratório  de  Análises  Físico-Químicas  --  Princípios  De  Bioquímica,  Análise  Físico-Química  De
Alimentos,  Bioquímica  De  Alimentos,  Operações  Unitárias  III,  Métodos  Instrumentais  De  Análise  De
Alimentos,  Tecnologia De Matérias-primas De Origem Animal Não Comestível,  Tecnologia De Óleos E
Gorduras, Estágio Supervisionado. Laboratório de Microbiologia -- Microbiologia Geral, Microbiologia De
Alimentos, Estágio Supervisionado. Laboratório de Análise Sensorial -- Análise Sensorial, Desenvolvimento
De Novos Produtos. Laboratório Analítico do Centro Vocacional Tecnológico em Segurança Alimentar e
Nutricional - CVTSAN -- Operações Unitárias I, Métodos Instrumentais De Análise De Alimentos, Estágio
Supervisionado.  Panificação  --  Ciência  e  Tecnologia  Pós-colheita,  Tecnologia  de  Frutas  e  Hortaliças,
Tecnologia  De  Cereais,  Raízes  E  Tubérculos,  Tecnologia  De  Massas  E Panificação  -  laboratório  sendo
finalizado. Laboratório de Tecnologia Sucroalcooleira -- Tecnologia De Bebidas. Laboratório de tecnologia
leiteira - Laboratório em fase de implementação (instalação elétrica). 

4.10. Laboratórios de ensino para a área de saúde. Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde
que contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

4.11.  Laboratórios  de  habilidades.  Obrigatório  para  os  cursos  da  área  de  saúde,  desde  que
contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

4.13. Biotérios. Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC. NSA
para os demais cursos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

4.14.  Processo de controle de produção ou distribuição de material  didático (logística).  NSA para
cursos que não contemplam material didático no PPC. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

4.16. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Obrigatório para todos os cursos que contemplem, no PPC,
a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 
NSA 



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

Dimensão 5: Considerações finais. 

5.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores. 
TERESINHA DE JESUS AGUIAR DOS SANTOS ANDRADE
PATRICIA REGINA AMANTE 

5.2. Informar o número do processo e da avaliação. 
Número do processo: 201824047
Número da avaliação:151893 

5.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência). 
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  PARAÍBA
66279-Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque - João Pessoa 

5.4. Informar o ato autorizativo. 
O curso de ALIMENTOS (Tecnológico) (1127907), da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (579),
foi reconhecido por meio da Portaria MEC/SERES nº 649, 10/12/2013, publicada o D.O.U. de 11/12/2013. 

5.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais. 
Tecnólogo em Alimentos
Vespertino - 50 vagas
Noturno - 50 vagas

5.6. Explicitar os documentos usados como base para a avaliação (PDI e sua vigência; PPC; relatórios de 
autoavaliação - informar se integral ou parcial; demais relatórios da IES). 
Foram consultados integralmente os seguintes documentos como base para a avaliação do curso de alimentos
da UFPB:

PDI com vigência 2019
PPC do curso de alimentos
Acervo bibliográfico
CPA – relatórios
Atas do NDE e Colegiado
Pastas dos docentes
Portfólio do curso
Projeto de auto avaliação do CTA 

5.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão. 
A Comissão de Avaliação,  após análise da documentação (PDI e PPC),  verificação das informações do
Formulário Eletrônico enviado ao MEC, visita às instalações e reuniões com os responsáveis pelo curso, os
alunos e demais pessoas pertinentes à avaliação, apresenta uma breve análise qualitativa de cada dimensão.

A avaliação da dimensão – Didático-Pedagógica:
Após análise do PDI, do PPC do curso, da verificação das informações do Formulário Eletrônico, assim
como também por meio das reuniões com docentes, discentes, CPA, NDE e coordenação, foi verificado que
os  requisitos  didático-pedagógicos  para  capacitar  os  profissionais  para  atuarem  como  Tecnólogo  em
Alimentos foram evidenciados e apresentam-se de acordo com a política de desenvolvimento institucional do
UFPB, bem como a inserção da realidade local (trabalhos na agricultura familiar, projetos com leite caprino,
boas práticas em alimentos entre outros).



Avaliação da dimensão - Corpo Docente e Tutorial:
Com relação à dimensão Corpo Docente, foi possível constatar que todas as composições do NDE atendem o
regulamento.  Na  composição  atual  todos  os  membros  possuem titulação  stricto-sensu.  Quanto  ao  atual
coordenador  do  Curso  de  Tecnologia  em  Alimentos,  professor  Dr  Ismael  Ivan  Rockenbach,  o  mesmo
mostrou ter total conhecimento sobre o curso (matriz do Curso, requisitos legais e normativos) e sobre o
funcionamento da IES e do Núcleo Docente Estruturante (NDE), possuir uma boa relação com os docentes e
discentes. Em reunião com discentes e docentes o coordenador foi muito bem avaliado em várias dimensões.

Foi possível constatar que o corpo docente do curso analisa os conteúdos e tem atuado de forma participativa
e com êxito no curso, contando com uma equipe altamente qualificada de doutores e mestres em seu corpo
docente,  trabalham em regime de Dedicação  Exclusiva.  Assim,  o regime de  trabalho  do corpo docente
permite o atendimento aos discentes, bem como a participação em diferentes comissões, projetos de extensão
e pesquisas bem como em pós-graduação da UFPB (Engenharia de Alimentos)

A avaliação da dimensão – Infraestrutura:
A infraestrutura  disponível  permite  que  o  corpo  docente  desempenhe  o  seu  trabalho  com  qualidade  e
conforto, tendo em vista que os espaços de trabalho para docentes viabilizam ações acadêmicas de modo
geral que atendem às necessidades institucionais, possuem recursos apropriados, e garantem a privacidade
para uso dos recursos. A sala parcialmente coletivas dos docentes (no máximo quatro professores por sala)
atende perfeitamente as suas necessidades.  O espaço destinado às atividades de coordenação do curso é
suficiente, considerando, a dimensão, equipamento, conservação, atendendo ao quesito de atendimento aos
alunos e professores.

O espaço fisco da biblioteca é bem dividido, arejado tem espaços para estudos individuais e é atende muito
bem aos docentes, discentes e técnicos administrativos da IES bem como alunos de outros campus. Todos os
laboratórios estão muito bem equipamentos e apresentam estrutura de excelência, tornando possível formar
egressos com perfil almejado no PPC do curso.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final:

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A Comissão de Avaliação constituída pela avaliadora professora Patricia Regina Amante (ponto focal) e
pela avaliadora professora Teresinha de Jesus Aguiar dos Santos Andrade, conforme designação para ato
regulatório de Reconhecimento do Curso, avaliação nº 151893, processo nº 201824047, referente ao Curso
de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba. A visita in loco, realizada no período de 01
a 04 de dezembro de 2019, transcorreu conforme previsto na agenda trabalho previamente acordada com a
coordenação do curso. 

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA 
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