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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição: 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), código MEC 579, Conceito Institucional 4, em 2013, 

Índice Geral de Cursos 4, em 2015, e IGC Contínuo 3,4249, em 2015, é mantida pela Universidade 

Federal da Paraíba, código MEC 15590, uma autarquia federal, com sede na Cidade Universitária, 

s/n, Campus I, bairro Castelo Branco, em João Pessoa, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sob o nº 24.098.477/0001-10. 

A Universidade da Paraíba foi criada em 1955 por meio da Lei estadual 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 de nº. 3.835, de 13 de dezembro de 1960. O último 

recredenciamento se deu pela Portaria MEC nº 60 de 18/01/2017, publicada no DOU de 

19/01/2017. 

De acordo com o PDI 2014-2018 (p.14), a UFB tem por missão: “Geração e difusão do 

conhecimento que possa propiciar o desenvolvimento científico-tecnológico, socioambiental, 

econômico e cultural por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, em estreita interação 

com os poderes públicos, setor produtivo e movimentos sociais de modo a construir uma sociedade 

mais justa”. 

Atualmente, a Universidade possui os seguintes câmpuscampi, com os seus respectivos Centros de 

ensinoEnsino: 

a) 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). 

b) Campus II (Areia): Centro de Ciências Agrárias (CCA). 

c) Campus III (Bananeiras): Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA); 

d) Campus IV (Mamanguape e Rio Tinto): Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE). 

A IES oferece 9.280 vagas anualmente, distribuídas por 144 cursos de graduação presenciais, e 

tinha 40 mil alunos matriculados em 2015. O número de bolsas de apoio (estágio, PROLICEN, 

PIBID, monitoria, PROMEB, PET) superou dois mil, em 2015. Na pós-graduação, são 69 cursos 

de Mestrado, e 38 de Doutorado, com quase cinco mil alunos matriculados; as bolsas de pesquisa 

(PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM, PIBIC-AF, Jovens Talentos) superam 1,2 mil. Na área de extensão, há 

461 projetos e 765 alunos bolsistas (Relatório de Gestão 2015). 

O município sede da UFPB, João Pessoa, capital do Estado, tem uma população estimada em 800 

mil habitantes (IBGE, 2015). 

O valor adicionado bruto do Produto Interno Bruto em 2014 (IBGE, série revisada), a preços 

correntes, foi de 15 bilhões de reais, contra os 12,6 bilhões de reais de 2013 (sem impostos). O 

setor de Serviços com 57% (8,7 bilhões de reais); o de Administração, saúde Saúde e educação 

Educação públicas Públicas e seguridade Seguridade social Social 21% (3,2 bilhões de reais), e o 

de Indústrias, 21% (3,2 bilhões de reais). O PIB per capita em 2014 foi de 22,4 mil reais, contra 

um PIB per capita nacional de 28 mil reais. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Atlas Brasil 2013), o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDHM vem crescendo: subiu de 0,551, em 1991, 

para 0,644, em 2000, e para 0,763, em 2010. 

Há no município 106 Escolas de Ensino Médio (54 privadas, 51 estaduais e uma federal), com 

27.392 estudantes matriculados, a maioria, 16,9 mil, na rede pública (Censo Educacional 2015). 

De acordo com o portal e-MEC, em João Pessoa, 29 IESs estão cadastradas para oferta de cursos 

presenciais, das quais duas são universidades públicas (federal e estadual), uma, instituto federal, e 

uma outra, centro universitário. 

Curso: 

O Curso de Bacharelado em Radialismo, código 1268221, sem conceito no Enade, CPC ou CC, 

oferece 40 vagas anualmente, no turno matutino, e é integralizado em oito semestres.  

O curso de Comunicação Social foi criado pela Resolução Consepe nº 24/1977, no Departamento 

de Artes e Comunicação – DAC – CCHLA, oferecendo duas habilitações, Jornalismo e Relações 

Públicas. Em 1998, surge a habilitação de Radialismo, conforme a Resolução Consepe nº 11/1998. 

Em 2011, todas as então habilitações do curso de Comunicação Social são transformadas em 

cursos de graduação. 

O agora curso de Radialismo foi criado pela Resolução Consepe nº 91/2011, com 70 vagas anuais, 



divididas em duas entradas semestrais. O número de vagas foi alterado para 40 anuais, com entrada 

única, em 28/10/2015, por meio de decisão do Colegiado, lavrada em ata. Nesse documento, 

afirma-se que houve uma transferência, não reposta, de 12 docentes do Departamento de 

Comunicações (DECOM) para o Departamento de Comunicações em Mídias Digitais (DEMID), 

sendo que cinco deles atendiam disciplinas profissionalizantes do curso. Além da falta de docentes, 

agravada no final daquele ano com o destacamento de outros 14 professores para a criação do 

Departamento de Jornalismo, o documento destaca que “as condições de oferta do curso de 

Radialismo encontram-se extremamente prejudicadas pela falta de laboratórios e equipamentos, 

além de servidores técnicos especializados para atendimento às demandas letivas prático-

laboratoriais”. Propõe-se que “o curso seja repensado e redimensionado”. O Colegiado, por sua 

vez, reconhece “a necessidade urgente de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, visando a 

à readequação do curso de Radialismo a novas realidades conjunturais e estruturais do mercado de 

trabalho e a à contemplação de novas miradas sobre o perfil do egresso”. Foram adquiridos novos 

equipamentos para os laboratórios especializados e realizados três concursos para docentes, dois 

deles em fase final de contratação.  

A carga horária total do curso é de 2.700 horas, incluindo 300 horas de estágio e 120 de Conteúdos 

(Atividades) Complementares, exatamente o que determina a Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de 

junho de 2007. 

O coordenador do curso, Carlos Jose Cartaxo, trabalha em regime de tempo integral, é graduado 

em Engenharia Mecânica e em Educação Artística pela UFPB, especialista em Ensino Superior 

pela Universidade da Amazônia (UNAMA), mestre em Engenharia de Produção e doutor em Artes 

visuais e Educação pela UFPB. Exerce a docência do ensino superior desde 1991 e tem experiência 

profissional em gestão e na área das artes. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é composto por cinco professores, quatro doutores e um 

mestres, todos concursados e trabalhando em regime de tempo integral, com dedicação exclusiva. 

O corpo docente vinculado ao curso, por sua vez, é composto por 19 docentes, concursados, 

atuando, em média, há mais de doze anos na instituição. 

Atualmente, não 146 alunos matriculados. 
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação: 

A Avaliação do curso de Comunicação Social – Radialismo – da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), para fins de Reconhecimento, foi realizada por esta Comissão, composta pelos 

professores Alfredo Dias D’Almeida (coordenador) e Maria Regina Candido, de 16/04/2017 a 

19/04/2017, na Cidade Universitária, s/n, Campus I, bairro Castelo Branco, em João Pessoa, 

mesmo endereço que consta no Ofício Circular CGAICG/ DAES /INEP/ MEC nº 123433, 

Processo nº 201501698. O curso de bacharelado em Comunicação Social – Radialismo – é 

oferecido na modalidade presencial, em regime acadêmico de crédito semestral, com 40 vagas 

anuais autorizadas, no turno matutino. 

Antes do início do processo de avaliação, a comissão procedeu à leitura dos documentos postados 

pela IES no portal e-MEC, notadamente do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2014-2018, das informações do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), dos Relatórios de 

Autoavaliação 2016, 2015 e 2014, bem como à do formulário eletrônico preenchido pela IES no 

Instrumento de Avaliação. A comissão entrou em contato com os dirigentes Carlos José Cartaxo, 

coordenador curso, e Pedro Jácome de Moura Junior, procurador institucional, pelos e-mails 

constantes do ofício, no dia 07 de abril, para discutir a agenda de trabalhos, mas não obteve 

respostas. No dia 12 de abril, tentou-se novo contato por meio dos e-mails corporativos constantes 

do portal da UFPB, incluindo-se, entre os destinatários, a presidente da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), Mônica Dias Palitot, novamente sem resposta. 

No primeiro dia da avaliação, a Comissão foi recebida pelo coordenador do curso, professor Carlos 

José Cartaxo, pela professora Emília de Rodat Martinho Barbosa Barreto, chefe do Departamento 



de Comunicação (DECOM), pela professora Sheila Mendes Accioly, membro do Núcleo Docente 

Estruturante e assessora de graduação do Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA), por 

João de Lima Gomes, membro do NDE e vice-chefe do DECOM, pelo professor José David 

Campos Fernandes, chefe do CCTA, por Vagner Cesarino de Souza, Superintendente de 

Comunicação Social/TVUFPB, e pela professora Glória das Neves Dutra Escarião, Coordenadora 

do Setor de Currículos e Programas da Pró-Reitoria de Graduação, representando a Reitoria. 

A IES disponibilizou os documentos necessários para a avaliação: PDI, PPC, regimentos, relatórios 

de avaliação institucional, atas das reuniões de órgãos colegiados, pasta dos docentes etc. 

O coordenador permaneceu disponível para esclarecimento de dúvidas sobre as atividades do curso 

de Radialismo. A comissão finalizou os trabalhos com uma reunião com o corpo diretivo da IES. 
 

  

DOCENTES 

Nome do Docente Titulação 
Regime 

Trabalho 

Vínculo 

Empregatício 

Tempo de vínculo 

ininterrupto do docente 

com o curso (em meses) 

Agda Patricia Pontes de 

Aquino 
Mestrado Parcial Estatutário 5 Mês(es) 

Arthur Lins Mestrado Integral Estatutário 50 Mês(es) 

Carlos Buonfiglio Dowling Mestrado Integral Estatutário 62 Mês(es) 

CLAUDIO CARDOSO 

DE PAIVA 
Doutorado Integral Estatutário 125 Mês(es) 

EMILIA DE RODAT 

MARTINHO BARBOSA 

BARRETO 

Mestrado Integral Estatutário 58 Mês(es) 

Fernando Trevas Falcone Mestrado Integral Estatutário 36 Mês(es) 

JOAO DE LIMA GOMES Doutorado Integral Estatutário 192 Mês(es) 

LUIZ ANTONIO 

MOUSINHO 

MAGALHAES 

Doutorado Integral Estatutário 177 Mês(es) 

MATHEUS JOSE 

PESSOA DE ANDRADE 
Mestrado Integral Estatutário 50 Mês(es) 

OLGA MARIA TAVARES 

DA SILVA 
Doutorado Integral Estatutário 58 Mês(es) 

Sheila Mendes Accioly Doutorado Integral Estatutário 103 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. 

1.1.  Contexto educacional 
3 



Justificativa para conceito 3:De acordo com o PPC, o curso se justifica pelo “crescimento do 

mercado local dos profissionais da comunicação, ocorrido de forma evidente nas últimas duas 

décadas” e, dentro da instituição, pelo “intensivo processo de fomento à capacitação, um 

aprimoramento da comunidade dos docentes desta universidade, instrumentalizados nos novos 

conhecimentos e no debate crítico que alicerçam hoje o campo comunicativo em todo o mundo, sob 

os impactos da comunicação digital”. O mercado de trabalho “fortaleceu-se nas últimas décadas na 

Paraíba com a instalação de vários canais de Televisão e expansão dos sistemas de comunicação no 

Estado”. Não são apresentados dados de natureza econômica e social que comprovem essas 

afirmações. No entanto, o fato de somente a UFB oferecer o curso de Radialismo no município 

justifica sua existência. 

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3 

Justificativa para conceito 3:De acordo com o PDI, a politica de ensino da UFPB se concretiza 

por meio de ações administrativas e pedagógicas voltadas para a melhoria do desempenho 

acadêmico e para o aperfeiçoamento dos instrumentos operacionais. Embora o PPC não faça 

referência a essas ações, a comissão pôde constatar que a maioria delas faz parte da rotina do curso. 

No âmbito da pesquisa, a política de qualificação docente se expressa pelo fato de quatro docentes 

do curso estarem de licença para fazerem o doutorado. As diretrizes políticas que orientam os 

programas de extensão têm por pressuposto a produção de conhecimento para a comunidade interna 

e externa à universidade, bem como sua relação com a pesquisa. Os professores do curso relataram 

diversas ações nesse sentido, como a Web Rádio Porto de Capim, o Simpósio Nacional de Rádio e o 

Caminhos da Extensão, que leva filmes para serem exibidos e debatidos nas comunidades e escolas 

do entorno, envolvendo alunos bolsistas de Iniciação Científica e de Extensão 

1.3. Objetivos do curso 3 

Justificativa para conceito 3:Apesar de o curso ter se tornado uma graduação em Radialismo, os 

objetivos preconizados no PPC não vão além do que é estabelecido pela Resolução CNE nº 16, de 

27 de março de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso Comunicação 

Social com habilitação em Radialismo, integrantes do Parecer 492/2001, e estão suficientemente 

correlacionados com a realidade socioeconômica da região. Ou seja, não se acrescentou nada àquilo 

que as DCNs já exigem. Manteve-se, assim, uma coerência entre objetivos, o perfil do egresso e a 

matriz curricular. 

1.4. Perfil profissional do egresso 3 

Justificativa para conceito 3:O perfil profissional do egresso que está no PPC expressa as 

competências, as habilidades e os conhecimentos do egresso a serem desenvolvidos, tal como 

descritos no Parecer 492/2001. 

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a 

extensão, caso estejam contempladas no PPC) 
2 

Justificativa para conceito 2:A carga horária total do curso é de 2.700 horas, incluindo 300 horas 

de estágio e 120 de Conteúdos (Atividades) Complementares., exatamente o que determina a 

Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007. A matriz curricular constante do PPC está 

estruturada de forma a que as disciplinas de conteúdos básicos profissionais sejam oferecidas de 

modo crescente, desde o primeiro período até o final, culminando no Trabalho de Conclusão de 

Curso, no 8º período. As disciplinas de conteúdos básicos profissionais (65% da carga horária) são 

constituídas pelas de conteúdo básico, totalizando 540 horas, e as de conteúdos profissionalizante, 

somando 915 horas, mais o estágio supervisionado, que é de 300 horas. As disciplinas de conteúdos 

complementares (35%) são subdivididas em complementares obrigatórias, 465 horas, 

complementares optativas, 360 horas, e optativas flexíveis, 120 horas. Depois que o curso deixou de 

ser uma habilitação para se tornar um bacharelado em Radialismo, em 2011, conforme ata do 

colegiado de 28/10/2015, foram realizadas apenas “adaptações básicas” no PPC. Em fevereiro de 

2015, o NDE propôs a “quebra” de pré-requisitos da maioria das disciplinas, segundo seus 

membros, “em virtude do elevado índice de evasão”. 

1.6. Conteúdos curriculares 2 



Justificativa para conceito 2:Também em termos de conteúdos curriculares, a matriz não 

apresenta novidades ou modificações relevantes desde 2011, apesar de a falta de atualização desses 

mesmos conteúdos ter sido apontado em atas do colegiado e do NDE como um problema a ser 

resolvido. O PPC não faz referência às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e Políticas 

de educação ambiental, nem indica como essas questões são abordadas durante o curso. 

1.7. Metodologia 2 

Justificativa para conceito 2:No item "Marco teórico metodológico" do PPC, são apresentadas as 

habilidades e competências que se espera de um profissional do radialismo, mas não são 

explicitadas as metodologias, "apoiadas na flexibilização de saberes", adotadas nas atividades 

acadêmico-pedagógicas relativas ao curso. Também não há menção aos aspectos referentes à 

acessibilidade pedagógica e atitudinal. Extraclasse, para interagirem com os alunos, os professores 

criaram grupos fechados por disciplina em redes sociais. 

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. 

4 

Justificativa para conceito 4:Embora não obrigatório para o curso de Radiallismo, a instituição 

prevê o estágio em seu PPC, totalizando 300 horas, a partir do 4o. período. O estágio está muito 

bem institucionalizado, com regulamento próprio, aprovado pelo Colegiado do Curso (resolução 

3/2015). O Departamento de Comunicações (DECOM) estabeleceu um convênio com a TVUFPB, 

órgão da Superintendência de Comunicação Social da UFPB, de forma que os alunos do curso de 

Radialismo possam lá realizar seu estágio. Atualmente, oito estudantes estagiam na UFPB, 

produzindo, dirigindo e editando programas educativos, disponibilizados na Internet. Também 

estagiam na Web Rádio Porto de Capim (www.radioportodecapim.com.br), originada em 

dissertação de mestrado de Jornalismo para integrar a comunidade acadêmica e a comunidade local, 

e na rádio Tabajara, AM e FM, do Governo do Estado. Há convênios com inúmeras outras empresas 

públicas e privadas. 

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 bacharelado. 

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 bacharelado. 

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 bacharelado, 

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. 

3 

Justificativa para conceito 3:As atividades complementares, denominadas no PPC como 

conteúdos complementares flexíveis, estão regulamentadas pelo Colegiado do Curso (resolução 

2/2015). Sua integralização requer 120 horas, compreendendo atividades de pesquisa, de extensão e 

monitoria, em cooperativa, núcleos produtivos, empresa júnior ou incubadora e participações e/ou 

organização e/ou premiações em ações, eventos, congressos, festivais e exposições. Em suma, estão 

adequadas para a estrutura curricular proposta. 

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. 

3 



Justificativa para conceito 3:O TCC pode ser apresentado na forma de monografia individual ou 

projeto experimental de até dois alunos e regulamentado adequadamente pelo Colegiado do Curso 

(resolução 1/2015). O limite de dois alunos impostos para projetos experimentais, na prática, 

inviabiliza, ou pelo menos dificulta, a produção completa de produtos como vídeos de ficção, séries 

televisivas e programas de televisão, entre outros. 

1.14. Apoio ao discente 2 

Justificativa para conceito 2:O apoio ao discente é realizado pela Pró-Reitoria de Assistência e 

Promoção ao Estudante (PRAPE), por meio de ações com o objetivo de garantir a permanência dos 

alunos nos cursos de graduação presencial por meio da concessão de acesso a benefícios como 

refeições nos restaurantes universitários, moradia nas residências universitárias, auxílio-moradia, 

auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche. Além disso, a IES inaugurou no ano 

passado o Centro de Atendimento Psicopedagógico – Clínica Escola -, sob a coordenação do curso 

de Psicopedagogia, do Centro de Educação (CE), para atender a comunidade acadêmica e a 

população em geral. Embora os professores reconheçam o despreparo com que chegam os 

estudantes em relação à produção e interpretação de textos, não são oferecidos cursos de 

nivelamento e/ou extracurriculares. 

1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 2 

Justificativa para conceito 2:Com 24 integrantes, a atual Comissão Própria de Avaliação, desde o 

início de 2015, está reestruturando todo o processo avaliativo. Criou, por exemplo, o Núcleo de 

Projetos da CPA, com o objetivo de estimular a participação da comunidade acadêmica. Foram 

aprovados cinco projetos relacionados aos eixos 2 (desenvolvimento institucional), 3 (políticas 

acadêmicas) e 5 (políticas de gestão), com direito a bolsas de estágio. O cronograma de execução, 

porém, foi prejudicado pela grade de quase quatro meses ocorrida naquele ano. Em meados do ano 

passado, outros dois projetos foram aprovados e executados. Todos os relatórios de avaliação estão 

disponíveis no portal da UFPB. A CPA também analisa os resultados do Enade e divulga os 

relatórios das visitas in loco realizadas pelo INEP/MEC com fins de regulação. Ainda não estão 

sistematizados os instrumentos para avaliação dos cursos. No âmbito do curso de Radialismo, 

também não há instrumentos institucionalizados para uma autoavaliação. Isso não impede que os 

problemas do curso sejam discutidos pelo NDE ou em reuniões periódicas com o Centro Acadêmico 

e ações de melhorias sejam executadas. Além disso, os grupos fechados por disciplina criados em 

redes sociais pelos professores são utilizados como ferramenta, não institucionalizada, de avaliação 

e autoavaliação. 

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:O curso não oferece disciplinas a distância. 

1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 3 

Justificativa para conceito 3:No curso de Radialismo, as tecnologias de informação e 

comunicação utilizadas no processo de ensino-aprendizagem permitem executar, de maneira 

suficiente, as ações educativas previstas no PPC. Os professores, por exemplo, criaram grupos 

fechados por disciplina em redes sociais para uma maior interação com os alunos. Há um 

compromisso da IES, segundo técnicos-administrativos consultados, em relação aos laboratórios de 

informática, de atualizar constantemente softwares, notadamente os de uso livre, de forma a 

acompanhar a evolução da área de audiovisual. O acesso aos equipamentos de informática foi 

criticado pelos alunos, pois o número de computadores é pequeno - 10, num deles, e 13 na sala de 

redação compartilhada com Jornalismo. A coordenação destacou, porém, que há mais 20 

computadores em laboratório em fase de instalação. 

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:O PPC não contempla disciplinas a distância. 

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:O curso não oferece disciplinas a distância. 

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem  3 

Justificativa para conceito 3:A avaliação do processo de ensino-aprendizagem é definida 

livremente pelos professores, de acordo com o conteúdo programático estabelecido por eles para as 

disciplinas que ministram. De maneira geral, a avaliação é propositiva, contínua, processual e leva 

em consideração o aproveitamento do aluno nas atividades curriculares de cada disciplina, bem 

como a frequência mínima exigida pela legislação, o que atende de maneira suficiente a proposta do 

curso. 

1.21. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de 

análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de 

saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à matricula total 

prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria 

(s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um 

egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e secundário capaz de 

diagnosticar, tratar as principais doenças e apto a referir casos que necessitem cuidados 

especializados) 

4 

Justificativa para conceito 4:O curso de Radialismo foi criado pela Resolução Consepe nº 

91/2011, ofertando 70 vagas anuais, com duas entradas de 35. O número de vagas foi alterado para 

40 anuais, com apenas uma entrada, em 28/10/2015, por meio de decisão do Colegiado. A 

diminuição foi positiva. Entretanto, os alunos consideram que a transferência de professores 

especialistas em determinadas disciplinas especificas para outros cursos resultou na prática de se 

ministrar disciplinas para as quais o ministrante não está bem qualificado. Os professores 

reconhecem que o Curso de Radialismo requer, com urgência, a inclusão por concurso de 

especialistas em determinadas disciplinas específicas. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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

para demais cursos. 
NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de bacharelado em Radialismo. 



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. 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 2 

Justificativa para conceito 2:O NDE e composto pelos seguintes professores, a saber: Carlos José 

Cartaxo (Doutor), Sheila Mendes Accioly (Doutor), Olga Maria Tavares da Silva (Doutor), Matheus 

José Pessoa de Andrade (Mestre) e João de Lima Gomes (Doutor). O NDE contabiliza: 1 reunião 

em 2015, 2 reuniões em 2016 e 1 reunião em 2017. Nestas reuniões foram discutidas a oferta de 

disciplinas eletivas e a quebra de pré-requisito, não tendo sido encontrado nenhum registro de 

debate sobre a atualização do PPC ou sobre a modificação da matriz curricular. 

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4 

Justificativa para conceito 4:O professor Carlos José Cartaxo assumiu a coordenação do Curso de 

Radialismo no lugar da professora Emilia de Rodat Martinho Barbosa Barreto, que faz parte do 

quadro permanente de professores da UFPB desde 1992. O novo coordenador é Doutor em Artes 

Visuais e Educação pela Universidade de Barcelona (2013), assumiu a coordenação do Curso de 

Radialismo em 01/01/2016 e atua em regime de Tempo Integral. 

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 do Curso de Radialismo, Prof. Dr. Carlos José 

Cartaxo, tem 14 anos de experiência profissional fora do magistério, 15 anos de experiência no 

magistério superior e um ano em gestão acadêmica. 

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 Prod. Dr. Carlos José Calixto trabalha em regime integral dos 

quais 3 horas semanais (40 alunos/20horas) são dedicadas à coordenação do Curso de Radialismo. 

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

cursos presenciais. 
NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso é 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: O Curso de Radialismo tem em seu quadro de professores nove 

Doutores e 10 Mestres. 

2.7. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de autorização, 

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 

anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5 

Justificativa para conceito 5:O percentual de doutores é igual a 47%. 

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 percentual do corpo docente efetivo do Curso de Radialismo, com 

regime de trabalho integral, é de 79%; e, com regime de trabalho parcial, é de 21%. 



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 5:100% do corpo docente do Curso de Radialismo possui experiência 

profissional acima de 2 anos. 

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:Trata-se de bacharelado em Radialismo. 

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: 100% do corpo docente do Curso de Radialismo tem mais de 3 anos 

de experiência no magistério superior. 

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas    Obrigatório para cursos a 

distância (relação entre o número de docentes - 40h em dedicação à EaD - e o número de 

vagas). NSA para cursos presenciais. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de curso presencial. 

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  2 

Justificativa para conceito 2: Foi verificado que o colegiado do Curso de Radialismo atua de 

maneira insuficiente, dada a ausência de periodicidade nas reuniões: há poucas atas de reuniões 

realizadas em 2015 e nenhuma ata para o ano de 2016 e 2017. 

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) 

3 

Justificativa para conceito 3: Do total de docentes do Curso de Radialismo, 32% (6) têm mais de 

9 produções, 16% (3), entre 7 e 9 produções, e 16% (3), entre 4 e 6. 

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:não se aplica 

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:Trata-se de curso 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:Trata-se de curso 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:Trata-se de bacharelado em Radialismo. 

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:Trata-se de bacharelado em Radialismo. 

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:Trata-se de bacharelado em Radialismo. 

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. 

3.1. 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) 

4 

Justificativa para conceito 4: Os professores foram alocados em gabinetes de trabalho com wi-fi 

para uso de computador pessoal, mesas, armários e bancadas, compartilhados por 2 ou 3 deles. O 

local tem boa conservação, limpeza, iluminação e ar condicionado, porém o prédio em que estão 

alocadas não tem acessibilidade. 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 4 

Justificativa para conceito 4: O local de trabalho da coordenação é muito bem conservado e 

limpo, composto por estações de trabalho, e funciona de forma integrada com outros cursos. Os 

equipamentos disponibilizados são suficientes e há espaço para atendimento ao aluno. 

3.3. Sala de professores   (Para fins de autorização, considerar a sala de professores 

implantada para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de trabalho para 100% dos 

docentes do curso. 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, pelo fato de todos os professores terem gabinete 

próprio. Para reuniões, existe uma ampla sala equipada com computadores e lousa digital. 

3.4. Salas de aula   (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para o 

primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 
4 

Justificativa para conceito 4: As salas de aula têm boa conservação, limpeza e iluminação, são 

amplas, com capacidade para 20 a 50 alunos. O curso utiliza sete salas, todas com ar condicionado. 

O curso reivindica que sejam exclusivas para seus alunos, para que possam instalar os 5 datashows 

e 3 televisores de modelo smart que possuem. As salas não estavam acessíveis para cadeirantes 

durante a visita in loco, porque o elevador estava inoperante e não havia previsão de conserto. 

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática   (Para fins de autorização, considerar 

os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

3 

Justificativa para conceito 3: O Curso de Radialismo disponibiliza aos alunos dois laboratórios de 

informática, um com 10 computadores e outro com 13, compartilhado com o curso de Jornalismo, 

todos com acesso à internet. Um novo laboratório, em ampla sala com 21 equipamentos, está em 

fase final de instalação. A rede wifi ainda é insipiente e objeto de reclamação por parte dos alunos. 



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. 

2 

Justificativa para conceito 2:O PPC aprovado pela Resolução Consepe n° 92/ 2011 não separa as 

bibliografias básicas das complementares. Para fins de cálculo, forma utilizadas as indicações 

bibliográficas dos "conteúdos curriculares" postados no sistema e-MEC. Para cada disciplina, são 

indicados pelos menos três títulos. Porém, o número de exemplares de cada um, disponibilizados no 

acervo, é insuficiente. Há vários casos em que dois dos títulos indicados simplesmente não constam 

do acervo. O coordenador do curso afirmou que estão sendo investidos cerca de 100 mil reais na 

compra de livros e que está em fase final de instalação uma biblioteca setorial no DECOM, visitada 

pela comissão. Aguarda-se apenas a designação de uma bibliotecária responsável. A Biblioteca 

Central, com uma área construída de 8.500 metros quadrados, está localizada a 300 metros do 

DECOM. Todo o acervo está tombado e pode ser consultado pela internet, por meio do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. 

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia 

complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas) 

3 

Justificativa para conceito 3:Em todas as unidades curriculares, são indicados pelo menos três 

títulos como bibliografia complementar. Há, no mínimo, dois exemplares de cada título disponíveis 

na biblioteca. 

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:Além de disponibilizar acesso amplo ao Portal de Periódicos da 

Capes, a Biblioteca Central oferece acesso, inclusive remoto, às seguintes bases de dados: Dot.lib, 

da área de Medicina e Ciências da Saúde, Minha Biblioteca, de diversas áreas do conhecimento, 

Target GEDWeb, com Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), ebrary, de ebooks, BMJ Learning, da área da saúde, entre outros. 

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não utilizam 

laboratórios especializados.   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 

especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados 

da sede e dos polos.   Para Pedagogia é obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as demais 

Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é obrigatório 

verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o 

Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar 

a Fazenda Escola. 

3 



Justificativa para conceito 3:O laboratório de edição, com 7 computadores Macintoshs e 1 PC, 

com Adobe Premier e Final Cut instalados, é mais do que suficiente para o desenvolvimento das 

atividades do curso, assim como os laboratórios de rádio, um amplo, em que funciona a Web Rádio 

Porto de Capim e são produzidos programas para a Rádio Tabajara (AM), do Governo do Estado, e 

outros dois, menores, integrados numa mesma sala. O estúdio de TV está sendo reformado, estando 

portanto atualmente com limitação de uso, o que prejudica sua avaliação. De acordo com a 

coordenação, 3 câmeras digitais estão em fase de aquisição. O laboratório de fotografia funciona 

numa sala de aula adaptada e disponibiliza para uso dos alunos 8 câmeras DSLR T3I, segundo os 

alunos, insuficientes para atender a demanda, pois são compartilhadas com os cursos de Cinema e 

Jornalismo. Não há normas de funcionamento e de utilização. 

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 equipamentos do laboratório de edição são de muito boa 

qualidade e mais do que adequados às necessidades do curso. O mesmo se pode dizer dos 

equipamentos dos laboratórios de rádio. Destaca-se o fato de a dimensão de um desses laboratórios 

permitir que toda uma turma de alunos possa acompanhar internamente a produção e gravação de 

um programa. Os equipamentos para o estúdio de TV estão em fase de aquisição. As 8 câmeras 

DSLR T3I, por sua vez, são adequadas para iniciantes, mas não para estudantes de um curso de 

Radialismo, que necessitam conhecer e manusear equipamentos mais sofisticados. 

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. 

3 

Justificativa para conceito 3:Todos os laboratórios são utilizados para realização de serviços 

demandados pelo curso, relacionados às aulas práticas, à produção de programas de rádio e de 

televisão solicitados pelos professores e à realização dos projetos experimentais de conclusão de 

curso. Técnicos administrativos auxiliam os alunos na operação dos equipamentos dos laboratórios. 

Cabe a eles também controlar a agenda de utilização fora dos horários de aula, priorizando a 

realização dos TCCs. Os alunos reclamaram da falta de espaço nas agendas para utilização dos 

laboratórios e equipamentos, na medida em que todos são compartilhados com alunos dos demais 

cursos, notadamente com os de Jornalismo, pela manhã, e com os de Cinema e Audiovisual, à tarde. 

De acordo com os técnicos consultados, quando um dos equipamentos quebra, há uma grande 

demora no conserto ou na sua substituição, devido à burocracia interna da universidade. 

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 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 bacharelado em Radialismo. 



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 bacharelado em Radialismo. 

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:Trata-se de curso de bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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 bacharelado em Radialismo. 

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:A carga horária total do curso é de 2.700 horas, incluindo 300 

horas de estágio e 120 de Conteúdos (Atividades) Complementares., exatamente o que determina a 

Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007. 

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:não se aplica 

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. 

Não 

Justificativa para conceito Não: O PPC não faz referência às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 



Indígena e Políticas de educação ambiental nem indica como essas questões são abordadas durante 

o curso. 

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. 

Não 

Justificativa para conceito Não: O Curso de Radialismo não contempla as Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos. 

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. 
Não 

Justificativa para conceito Não: O Curso de Radialismo não contempla o item sobre a Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista. 

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: O Curso de Radialismo tem 9 doutores e 10 mestres, dos quais 15 

em regime de trabalho integral e 4 em regime parciais. Entretanto algumas disciplinas específicas 

do curso requerem ministrantes com especialização não obtida por nenhum dos atuais docentes, o 

que clama pela realização de concursos públicos para que professores mais bem preparados para 

temas específicos ingressem e sejam designados para essas disciplinas. 

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 do Curso de Radialismo é formado pelos seguintes 

professores: Carlos José Cartaxo (Doutor), Sheila Mendes Accioly (Doutor), Olga Maria Tavares da 

Silva (Doutor), Matheus José Pessoa de Andrade (Mestre), João de Lima Gomes (Doutor). Todos 

foram contratados em regime trabalho integral e estatutário. 

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:Trata-se de bacharelado em Radialismo. 

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:Trata-se de bacharelado em Radialismo. 

Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito?  

4.10. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas     Resolução Sim 



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 

Justificativa para conceito Sim:A carga horária total do curso é de 2.700 horas, incluindo 300 

horas de estágio e 120 de Conteúdos (Atividades) Complementares, exatamente o que determina a 

Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007. 

Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito?  

4.11. Tempo de integralização   Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 

Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, 

Presencial). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior 

- cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura - e formação continuada)   N SA para tecnológicos e sequenciais 

Sim 

Justificativa para conceito Sim: O Curso de Radialismo atende à Resolução CNE/CES nº02/2007. 

A integralização do curso ocorre com o mínimo de 8 semestres e o máximo de 12 semestres. 

Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito?  

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida , 

conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 

10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 

3.284/2003. 

Não 

Justificativa para conceito Não:O Comitê de Inclusão e Acessibilidade (CIA) da UFPB foi criado 

no dia 26 de novembro de 2013, através da Resolução nº 34/2013 do Conselho Universitário 

(CONSUNI), mas só foi regulamentado 3 (três) anos depois, pela Resolução CONSUNI nº 09/2016. 

Entretanto, até a presente data, não se tomou nenhuma providência a respeito da acessibilidade para 

as salas de aulas nos andares superiores e para os gabinetes dos professores. Há um elevador no 

prédio em que estão localizadas as salas de aula, porém, segundo os professores e alunos, o 

elevador está sempre quebrado e inoperante. 

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:A disciplina Libras aparece no PPC com carga horária de 60 horas 

entre as disciplinas oferecidas na categoria de complementares optativas. 

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:Trata-se de curso presencial. 

Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito?  

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

Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 
Sim 

Justificativa para conceito Sim:O curso de Radialismo atende à Portaria normativa de nº 40 de 

12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa do MEC nº 23 de 01/12/2010, no que se refere às 



informações acadêmicas. 

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) 
Não 

Justificativa para conceito Não:O PPC não contempla questões relacionadas às politicas de 

educação ambiental. 

Critério de análise: 

A IES se manifestou em relação ao requisito?  

4.17. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.     Resolução CNE N° 2, de 1° 

de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação 

continuada).   NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais   

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de bacharelado em Radialismo. 

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 para fins de Reconhecimento do Curso de Radialismo, oferecido pela 

Universidade Federal da Paraíba (IFPB), designada pelo Ofício Circular CGAICG/ DAES /INEP/ 

MEC nº 123433, Processo nº 201501698, composta pelos professores Alfredo Dias D’Almeida 

(coordenador) e Maria Regina Candido, depois de analisar toda a documentação disponibilizada 

pela IES no portal e-MEC e de, durante a visita, ter realizado todas as ações previstas na agenda, 

atribuiu os seguintes conceitos, por Dimensão: 

 

Dimensão 1 – 2,8 

Dimensão 2 – 4,2 

Dimensão 3 – 3,4 

 

Esta Comissão aproveita estas considerações finais para sugerir que o PPC seja revisto e atualizado 

o mais breve possível. Por fim, em razão do exposto, e levando-se em conta os referenciais de 

qualidade dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) e neste instrumento de avaliação, considera-se que o curso 

apresenta um conceito suficiente de qualidade. 

CONCEITO FINAL 
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