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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é mantida pelo Ministério da Educação, 

inscrito sob CNPJ 24098477/0001-10 - Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal. A 

UFPB tem estrutura multicampi, atuando com 4 (quatro) campi, em 5 (cinco) 



municípios da Paraíba e sua reitoria está situada no Campus I, Cidade Universitária, 

s/n; Bairro Castelo Branco; CEP: 58.051-900, João Pessoa, PB. Seu credenciamento se 

deu através da Lei Est nº 1.366 publicada em 04/12/1955 e recredenciada pela Lei Fed 

nº 3.835 publicada em 19.12.1960. No município de Bananeira está situado o Campus 

III da UFPB, o qual comporta o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias- 

CCHSA, credenciado pela Portaria nº 3.198, de 21.11.2002, situado na Cidade 

Universitária, s/n, Centro, cidade de Bananeiras-PB. É mantido pela UFPB, inscrita sob 

CNPJ 24098477/0001-10 - Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal. O município 

de Bananeiras situa-se ao norte do Estado, compreendendo a unidade geoambiental do 

Planalto da Borborema e integrando a microrregião do Brejo, em uma superfície de 

284 km2. É cortado por rodovias estaduais estratégicas, que se interligam a rodovias 

federais, possibilitando conexão com João Pessoa, Natal, Recife e Campina Grande, 

em poucas horas de viagem, estando sua sede a 141 km da capital João Pessoa e a 72 

km de Campina Grande. O município está a 552 m acima do nível do mar, com 

temperaturas oscilando entre 12 e 31 graus. Córregos perenes integram a rede 

hidrográfica do município. Tem 21854 habitantes, com densidade populacional de 

84,71 habitantes/km2 (IBGE, 2010); com PIB de R$ 81.965,084 e PIB per capita de R$ 

3.677,71 (IBGE, 2008). Seu IDH = 0,60 e IDEB = 4,2, em 2012. A economia do 

município tem sua base na agricultura e pecuária, turismo, comercialização de óleos 

extraídos de citroela e erva-doce, de objetos de artesanato e de tecelagem e de doces 

caseiros. Os documentos analisados apresentam como MISSÃO da IES: “Realizar 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, à base do planejamento estratégico 

participativo da vida acadêmico-adminstrativa institucional, visando o progreso 

científico, tecnológico, cultural e socioeconômico local, regional e nacioal, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável, da integração com a sociedade e do 

exercício da cidadania”. Tudo dentro de uma visão de universidade líder no processo 

de desenvolvimento tecnológico, científico, cultural e socioeconômico no âmbito local, 

e referência regional e nacional, caracterizada por avançadas formas de gestão e 

organização acadêmico-administrativas. O CCHSA, do Campus III, da UFPB possui 

atualmente, em funcionamento 5 cursos presenciais (Bacharelado em Administração, 

Licenciatura em Ciências Agrárias, Bacharelado em Agroindústria, Bacharelado em 

Pedagogia e Bacharelado em Agroecologia), com um total de 1268 alunos 

matriculados e um curso à distância (EAD): Licenciatura em Ciências Agrárias, com 

um total de 1091 alunos matriculados. Além dos Cursos de Graduação supracitados, o 

CCHSA possui ainda 4 Cursos de Pós-Graduação: Mestrado em Tecnologia 

Agroalimentar, Mestrado em Ciências Agrárias (Agroecologia), Especialização de 

Convivência com o Semiárido, com e o PROEJA, com um total de 125 estudantes 

matriculados; possui, ainda 03 (três) cursos de nível médio (Habilitação em 

Agropecuária, Agroindústria e Aquicultura), com um total de 655 alunos matriculados. 

O Credenciamento do Campus III ocorreu através da Portaria nº 3.198, publicada no 

DOU, de 12.12.2002. Os Setores Administrativo e Acadêmico do CCHSA funcionam 

na Cidade Universitária, s/n, Campus III, centro – CEP: 58220-000 – Bananeiras/PB. 

Trabalham no referido Campus 138 (cento e trinta e oito) técnicos-administrativos 

efetivos, 151 servidores terceirizados e 47 (quarenta e sete) professores que atuam no 

Curso de Agroecologia.  

Curso:  

O Curso de Agroecologia, oferecido pelo Centro de Ciências Humanas, Sociais e 

Agrárias da UFPB (Campus III), foi autorizado a oferecer 50 (cinquenta) vagas anuais, 

em turno integral (matutino e vespertino), com funcionamento das atividades 



Acadêmicas (teóricas e práticas) e Administrativas no Centro de Ciências Humanas, 

Sociais e Agrárias, Cidade Universitária, s/n, centro – CEP: 58.220-000 – 

Bananeiras/PB. O curso proposto consta do agrupamento das áreas profissionais de 

Agroecologia, conforme Catálogo Nacional dos Cursos de Bacharelado, respaldada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, particularmente na Resolução CNE/CES 2/2007, 

que trata dos cursos de graduação – bacharelado presencial. A duração mínima do 

curso é de 9 (nove) e máxima de 14 (quatorze) períodos letivos. O currículo será 

integralizado em 3.525 (três mil, quinhentos e vinte e cinco) horas, estando consonante 

com o Catálogo Nacional dos Cursos de Bacharelado. Para cada ano letivo, serão 

oferecidas 50 (cinquenta) vagas. Segundo o PPC, a proposta pedagógica visa um curso 

que tenha caráter multidisciplinar e busque nas intersecções de diferentes áreas do 

conhecimento a formação de profissionais com habilidades suficientes para interferir 

de maneira holística nos processos de produção agropecuária, qualificando-os em suas 

diferentes dimensões: sóciocultural, ambiental, ética, política-institucional e 

econômica. A metodologia definida no PPC para o desenvolvimento das atividades 

didáticas do curso está suficientemente comprometida com a interdisciplinariedade. O 

PPC prevê a ocorrência de aulas teóricas e práticas com até 50 (cinquenta) estudantes 

por turma. As formas de acesso ao curso da IES são através de processo seletivo, cujos 

critérios são anunciados em edital. A coordenação do curso é exercida pela Engenheira 

Agrônoma Raunira da Costa Araújo que possui Doutorado em Fitotecnia pela UFV, 

com experiência comprovada no magistério superior e em gestão acadêmica, tendo 

demonstrado liderança e facilidade de relacionamento com os docentes do curso, o que 

se comprovou nas reuniões da comissão avaliadora e estendendo sua atuação junto aos 

acadêmicos da IES. O corpo docente é composto por 47 (quarenta e sete) professores, 

com formação acadêmica e experiência profissional considerada muito boa. O 

Colegiado do Curso faz parte da composição e funcionamento dos órgãos colegiados 

do Campus III e é composto por 3 (três) professores de distintos cursos, pela 

coordenadora e por um representante do corpo discente. A IES, em 2011, ajustado em 

2013, obteve conceito 3,15 e IGC (Índice Geral de Cursos) =3,4. O curso conta com o 

NDE, constituído pela Coordenadora e por mais 5 (cinco) docentes, todos contratados 

em tempo integral. O NDE foi implantado em 24 de março de 2011, através da 

Resolução do Diretor do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, com as 

deliberações sobre a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Agroecologia 

registradas em atas.  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

A Comissão de Avaliação Institucional composta pelos professores doutores Reynaldo 

Campanatti Pereira e José Maria Moreira Dias foi designada pelo oficio Circular 

CGACGIES/DAES/INEP datado de 03/04/2013 , para a avaliação de nº 99205 do 

processo e-MEC 201207533, para fins de Reconhecimento do Curso de Agroecologia 

(Bacharelado), do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), do 

Campus III, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no município de Bananeiras - 

PB. Após designação, os avaliadores realizaram a leitura dos documentos apensados ao 

sistema eletrônico do e-MEC. Durante as semanas que antecederam à chegada da 

comissão, o professor Reynaldo Campanatti Pereira, coordenador designado da 

Comissão de Avaliação, entrou em contato por e-mail com a coordenadora do curso de 



Agroecologia, professora Drª Raunira da Costa Araújo para informações gerais e 

organização da logística para a verificação in loco, no período de 14 a 17 de abril de 

2013 e encaminhamento da proposta de agenda para a visita elaborada pela comissão. 

Os avaliadores realizaram reuniões com os dirigentes da IES, com a Coordenação do 

Curso, com dois membros da CPA da UFPB (instituída pela Reitoria), NDE, com os 

docentes, discentes e corpo técnico-administrativo, intercaladas pela visitação às 

instalações físicas e análise do PDI, PPC, relatórios de CPA, NDE e documentação 

complementar. A IES apresentou no sistema e-Mec e na visita in loco, o PDI referente 

ao período 2009-2012, que está condizente com a estrutura determinada pelo Artigo 16 

do Decreto nº 5.773/2006 e o seu conteúdo contempla as informações demandadas em 

cada item. O Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), do Campus 

III, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), possui, atualmente, em funcionamento 

05 (cinco) cursos presenciais (Bacharelado em Administração, Licenciatura em 

Ciências Agrárias, Bacharelado em Agroindústria, Bacharelado em Pedagogia e 

Bacharelado em Agroecologia), com um total de 1.268 alunos matriculados e um curso 

à distância (EAD): Licenciatura em Ciências Agrárias, com um total de 1.091 alunos 

matriculados. Além dos Cursos de Graduação supracitados, o CCHSA possui, ainda, 

04 Cursos de Pós-Graduação: Mestrado em Tecnologia Agroalimentar, Mestrado em 

Ciências Agrárias (Agroecologia), Especialização de Convivência com o Semiárido 

Brasileiro e o PROEJA, com um total de 125 estudantes matriculados; possui, ainda 03 

(três) cursos de nível médio (Habilitação em Agropecuária, Agroindústria e 

Aquicultura), com um total de 655 alunos matriculados. Os Setores Administrativo e 

Acadêmico funcionam no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Cidade 

Universitária, s/n, Campus III, centro – CEP: 58.220-000 – Bananeiras/PB. A visita in 

loco foi realizada no endereço apontado pelo sistema, sede da Instituição, onde está 

instalado o curso de Agroecologia. A nomenclatura do curso proposto está de acordo 

com o Catálogo Nacional dos Cursos de Bacharelado, respaldada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, particularmente na Resolução CNE/CES 2/2007, que trata dos 

cursos de Graduação – Bacharelado, presencial. As diligências durante os 

procedimentos de abertura do processo junto ao e-MEC foram todas atendidas. A IES 

não apresentou a formação e a composição da CPA e portanto não apresentou relatório 

de auto-avaliação, referentes ao ciclos avaliativos 2011/2012, não estando em 

consonância com o disposto nas dimensões a serem avaliadas e as instruções do 

CONAES e não norteou os trabalhos desta Comissão. O PPC apresentado está coerente 

com o apensado no sistema e-Mec e atende as exigências legais, procurando articular o 

ensino, pesquisa e extensão, com um ensino crítico, reflexivo e criativo, socializando o 

conhecimento produzido com a inserção do aluno em atividades práticas, de forma 

integrada e interdisciplinar. Cabe ressaltar que, quando da reunião com a comissão 

avaliadora, os docentes do curso mostraram ter conhecimento do Projeto Pedagógico 

do Curso. 

 

 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o 

curso 



ALBÉRIO LOPES 

RODRIGUES  
Mestrado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

ALEXANDRE 

EDUARDO DE 

ARAÚJO  

Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

ALEXANDRE JOSÉ 

SOARES MINÁ  
Doutorado  Integral  Estatutário  192 Mês(es) 

ALEX DA SILVA 

BARBOSA  
Mestrado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

ANA PATRÍCIA DE 

ALMEIDA BEZERRA  
Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

BELÍSIA LÚCIA 

MOREIRA TOSCANO 

DINIZ  

Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

CARLOS ROBERTO 

MARINHO DA SILVA 

FILHO  

Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

CATARINA DE 

MEDEIROS 

BANDEIRA  

Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

CELENE DOS 

SANTOS ATAÍDE  
Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

CICERO GABRIEL 

DOS SANTOS  
Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

CLAUDIO GERMANO 

DOS SANTOS 

OLIVEIRA  

Mestrado  Integral  Estatutário  Mês(es) 

CLEBER BRITO DE 

SOUZA  
Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Diogo Fernandes da 

Silva  
Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

EDUARDO JORGE 

LOPES DA SILVA  
Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

FABIANA AUGUSTA 

SANTIAGO 

BELTRÃO  

Mestrado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

FILIPE SILVEIRA 

MARINI  
Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

GENYSON 

MARQUES 

EVANGELISTA  

Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

GEORGE RODRIGO 

BELTRÃO DA CRUZ  
Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

GILSANDRO ALVES Mestrado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 



DA COSTA  

Gilvaneide Alves De 

Azeredo  
Doutorado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

GISELY MARIA 

FREIRE ABILIO  
Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

HELIO LUIZ 

BERETTA DAL 

MONTE  

Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

ITALO DE SOUZA 

AQUINO  
Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

JOHN ALEX XAVIER 

DE SOUZA  
Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

KILDER BARBOSA 

DA SILVA  
Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

LEONARDO 

AUGUSTO FONSECA 

PASCOAL  

Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Livio Carvalho de 

Figueiredo  
Doutorado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

Lucicléa Teixeira Lins  Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

Luciene Laranjeira 

Diniz  
Mestrado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

LUCINALDO DOS 

SANTOS 

RODRIGUES  

Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

LUIS GONZAGA 

TARGINO DE 

MOURA  

Graduação  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

MARCELO LUIS 

GOMES RIBEIRO  
Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

MARCOS BARROS 

DE MEDEIROS  
Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

MARCOS PAULO 

CARRERA MENEZES  
Doutorado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

MARIA FERNANDA 

SOARES QUIERÓZ  
Doutorado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

MARINO EUGENIO 

DE ALMEIDA NETO  
Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

OTÁVIO DO CARMO 

DE OLIVEIRA NETO  
Mestrado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

RAQUEL LIMA 

SALGADO  
Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

RAUNIRA DA COSTA Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 



ARAUJO  

SILVANIA MARIA 

DE SOUZA GOMES  
Doutorado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

SILVESTRE 

FERNANDES 

VASQUEZ  

Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

THIAGO JARDELINO 

DIAS  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

VIVIAN GALDINO 

DE ANDRADE  
Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

YURI MOTENEGRO 

ISHIHARA  
Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

 

  

CATEGORIAS AVALIADAS 

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de 

Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, 

Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, e Formulário Eletrônico 

preenchido pela IES no e-MEC.  

1.1. Contexto educacional  3  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  4  

1.3. Objetivos do curso  3  

1.4. Perfil profissional do egresso  2  

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise 

também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no 

PPC)  

2  

1.6. Conteúdos curriculares  2  

1.7. Metodologia  4  

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que 

não contemplam estágio no PPC e que não possuem diretrizes 

curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de estágio supervisionado  

3  

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não 

contemplam atividades complementares no PPC e que não 

possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não 

preveem a obrigatoriedade de atividades complementares  

3  

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos 

que não contemplam TCC no PPC e que não possuem diretrizes 

curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de TCC  

3  

1.11. Apoio ao discente  4  

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  1  

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. NSA  



Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, 

que ofertam até 20% da carga horária total do curso na 

modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de 

dezembro de 2004  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 

processo ensino-aprendizagem  
3  

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos 

presenciais que não contemplam material didático institucional 

no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de 

autorização, considerar o material didático disponibilizado para 

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

bacharelados/licenciaturas)  

NSA  

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e 

estudantes   NSA para cursos presenciais que não contemplam 

mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no 

PPC, obrigatório para cursos a distância  

NSA  

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem   
3  

1.18. 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 e tratar as principais doenças e apto a referir casos 

que necessitem cuidados especializados)  

3  

1.19. 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  

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o 

SUS   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos que não contemplam integração com o sistema 

local e regional de saúde e o SUS no PPC  

NSA  

1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso 

de Medicina, NSA para os demais cursos    
NSA  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

O PPC contempla as demandas locais por qualificar mão de obra em área profissional 

que atende as demandas da sociedade por soluções de produção que envolve questões 

de sustentabilidade. As políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão estão 

implantadas de modo a atender a proposta do curso e demandas regionais. Os objetivos 

do curso e a estrutura curricular não estão totalmente de acordo com o perfil do 



profissional que está se formando. Há identidade entre a denominação do curso e o 

perfil do egresso. Há comprometimento na articulação teoria-prática, flexibilidade 

curricular e desenvolvimento do perfil profissional do egresso. Entretanto se observa 

na matriz curricular inexistência de disciplinas de matemática - pré-requisitos vitais 

para outros componentes, por ex, Fund de Economia, Est Exp, Gestão de Cad 

Produtivas; inexistência de componentes de química orgânica (pré-requisito para 

Bioquímica), de química analítica (pré-requisito para muitos tipos de análises; 

insuficiência de disciplinas de Física (pré-requisitos para Bioclimatologia e Máq. e 

Implem Agríc, etc; inexistência de disciplinas básicas de microbiologia, pré-requisito 

para Microb de Prod Agroindustriais; inexistência de disciplinas de Biol Veg e Animal 

(por ex, Entomologia); Nut Veg Animal e Humana; Fisiologia Veg e Animal; 

inexistência de disciplinas de Econ Rural e Comercialização. Essas deficiências nas 

disciplinas básicas e profissionalizantes tornam o conhecimento do egresso superficial, 

semelhante ao de Técnico Nível Médio. Análise do ementário constante do PPC mostra 

exagerada segmentação das disciplinas com conteúdos Agroecológicos: Cult Agroec 

Fruteiras,Cult Agroec Hortaliças,Sist Agrofl,Man Agroec de Pragas e Cert da Produção 

e excessiva C/H para pouco conteúdo. Há disciplinas com inversão de conteúdos e 

prioridades, por ex, ética e filosofia da ciência estão separados quando deveriam 

compor disciplina única obrigatória; outras oferecidas em períodos inadequados 

prejudicando sequencia lógica do aprendizado e absorção do conteúdo, por ex, Sist 

Prod Agroec de Ruminantes, por exigir conhecimentos de genética deveria ser ofertada 

depois de Genética e Melhoramento. A dosimetria de C/H mostra excesso para umas 

disciplinas, por ex, Etologia e Viveiricultura e déficit para outras, por ex, Gen e 

Melhoramento; Proc de Mat Primas de Orig Animal e Veg. e Anat e Ecofisiologia. O 

título de certas disciplinas não retrata os conteúdos previstos na ementa, por ex, 

Manejo Agroec de Pragas e Seg Al. e Nutricional. Algumas disciplinas já existem tal e 

qual em currículos de outros cursos tradicionais, por ex, Melhoramento Genético 

(Agron, Zoot e Eng Florestal); Cult e Proc de Plant Med e Aromáticas 

(Agron);Viveiricultura (Agron e Eng Florestal);Recup de Áreas Degradadas (Eng 

Florestal e Ambiental);Microb de Prod Agroindustriais (Eng Tec. de Alimentos). A 

correção da exagerada segmentação de disciplinas,sombreamentos de 

conteúdos,desbalanço na dosimetria das C/H;número elevado (5) e C/H excessiva 

(210) de Tópicos Especiais permitirá realizar todos ajustes necessários na matriz,sem 

alterar a C/H= 3525 do curso. As metodologias de ensino-aprendizagem adotadas 

atendem as previstas no PPC. O Estágio Curricular Supervisionado está regulamentado 

pela Port. 03/2011 exarada pela Coord. do Curso e prevê C/H= 300. Este,além de 

proporcionar valiosa experiência prática ao discente, permitirá ao egresso maior 

facilidade de inserção no mercado laboral. As atividades Complementares previstas no 

PPC estão regulamentadas pela Port 01/2011 do Colegiado do Curso. Estão 

implantadas e institucionalizadas e objetivam incentivar o exercício prático e 

atividades multidisciplinares, colaborando com a formação dos futuros bacharéis e 

acontecem na forma de visitas técnicas, participação em Semana Acadêmica, eventos 

internos e externos. O TCC está previsto no PPC (fls 18, 27, 32) e regulamentado pela 

Port 02/2011 da Coord. do curso, sendo exigência obrigatória para o aluno colar grau.  

Conceito da Dimensão 1  

2.9  

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto 

Pedagógico do Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e 

Documentação Comprobatória.  



2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE  2  

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  3  

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a 

distância   (Indicador específico para cursos a distância)  
NSA  

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de 

gestão acadêmica do (a) coordenador (a)  
3  

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA 

para cursos a distância, obrigatório para cursos presenciais  
3  

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos 

presenciais, obrigatório para cursos a distância  
NSA  

2.7. 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  

2.8. 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  

2.9. 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  

2.10. 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)  

2  

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica 

(para fins de autorização, considerar os docentes previstos para 

os dois primeiros anos do curso)   Obrigatório para cursos de 

licenciatura, NSA para os demais  

NSA  

2.12. 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 

5  



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) 

   

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de 

estudantes   NSA para cursos presenciais, obrigatório para 

cursos a distância (relação entre o número de docentes e o 

número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)  

NSA  

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   2  

2.15. 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)   

2  

2.16. 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)   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, 

que ofertam até 20% da carga horária total do curso na 

modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004   

NSA  

2.17. 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)   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, 

que ofertam até 20% da carga horária total do curso na 

modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004  

NSA  

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por 

estudante   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para 

cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 

20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, 

conforme Portaria 4.059/2004   

NSA  

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência 

médica   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos   

NSA  

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 

cursos    

NSA  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

O Curso de Bacharelado em Agroecologia do Campus III (Bananeiras) - UFPB possui 

Coordenação e NDE regulamentados, implementados e consolidados, o que garante as 

atribuições do acompanhamento, concepção e atualização do PPC. A Coordenadora, 



professora efetiva, desempenha suas atribuições em tempo integral, dedicando 15 horas 

semanais à coordenação do curso e promoção da articulação entre o corpo social do 

curso e demais instâncias decisórias do CCHSA, entre as quais o colegiado de curso, o 

Conselho de Centro e o NDE. A coordenadora, Raunira da Costa Araújo, é Engenheira 

Agrônoma e doutora em Fitotecnia pela UFV. Sua experiência profissional é superior a 

dezoito anos, tendo atuado no magistério do ensino superior por 8 anos. Possui 

certificações e produção científica na área do curso e apresenta larga experiência em 

gestão acadêmica. O NDE é composto pela coordenadora de curso e cinco professores 

do curso, todos doutores e contratados em regime Integral. Todavia o NDE realizou 

apenas duas reuniões em um intervalo de um ano, o que segundo seus membros ficou 

aquém do necessário em função da greve nas Universidades Federais ocorrida em 

2012. Os seis demonstraram adequado conhecimento do PPC. Durante a avaliação in 

loco, constatou-se que 47 docentes atuam regularmente no curso. Assim sendo, o corpo 

docente atuante no Curso de Bacharelado em Agroecologia em análise é constituído 

por 97,86% de docentes com titulação stricto sensu, sendo 63,82% com doutorado, 

34,04% mestres e 2,14% de graduados (01 professor). O corpo docente, em sua 

totalidade, atua em regime integral. A experiência profissional média dos docentes 

atuantes no curso é de 8,7 anos, sendo que 50% apresentam, pelo menos 3,0 anos de 

experiência profissional fora do magistério superior. Trinta e oito docentes 

apresentaram produção científica, com média de 17,55 trabalhos nos três últimos anos. 

Os discentes se fazem representar no Conselho de Gestão, mediante eleição interna 

entre todos os estudantes de graduação.  

Conceito da Dimensão 2  

3.4  

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do 

Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, 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)  

2  

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 

acadêmicos  
3  

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  

3  

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  

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  

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o 

acervo da bibliografia básica disponível para o primeiro ano do 
3  



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 passam a figurar da 

seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 

19 vagas anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 

– menos de 6 vagas anuais)  

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  

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)  

2  

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  

3  

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  

3  

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  

3  

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material 

didático (logística)   NSA para cursos presenciais, obrigatório 

para cursos a distância  

NSA  

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   NSA  



Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), 

NSA para os demais cursos    

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, 

negociação e mediação   Obrigatório para cursos de direito 

(presencial e a distância), NSA para os demais cursos   

NSA  

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 

cursos que não contemplam unidades hospitalares de ensino e 

complexo assistencial no PPC  

NSA  

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório 

para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA 

para os demais cursos que não contemplam biotério no PPC  
NSA  

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

laboratórios de ensino no PPC   

NSA  

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

laboratórios de habilidades no PPC   

3  

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

protocolos de experimentos no PPC   

NSA  

3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

comitê de ética em pesquisa no PPC   

NSA  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

Inexistem gabinetes para os professores do curso. A eles são disponibilizadas salas 

coletivas (3 professores) com equipamentos de informática, acesso a Internet, 

banheiros, mesas, sofás e armários individuais. Existe gabinete e sala de reunião para 

coordenação do curso e para os serviços acadêmicos (recepção, secretaria, controle 

acadêmico e diretorias Geral e Acadêmica). Os espaços são suficientemente equipados 

para atender as demandas atuais e possuem banheiros masculino e feminino, corredores 

amplos e instalações com equipamentos de segurança. Existe sistema de registro 

acadêmico informatizado para acompanhamento e registro de todas atividades da vida 

acadêmica do discente. Este consegue suas informações acadêmicas pelo Sistema 

ORTODOCS (o mesmo está sendo migrado para o Sistema SIGAA), onde são 

disponibilizados registros de notas, frequências e conteúdos ministrados pelos 

professores, isto, em terminais na própria IES ou via internet por meios eletrônicos, 

mediante uma senha para login, fornecidos a todos acadêmicos matriculados. A 

biblioteca opera pelo sistema informatizado e seu acervo é atualizado e com acesso por 

terminais de computadores de uso local e à distância, o que se estende aos recursos 

multimídia: filmes, documentários, softwares que atendem as atividades previstas no 

PPC e se encontra tombado junto ao patrimônio da IES. A Biblioteca conta com 1 sala 

e bancadas laterais no corredor para estudos individuais (57 lugares); com 2 salas para 

estudos em grupo (64 lugares) e um balcão com 03 terminais de computadores para 

pesquisa à base de dados. O aluno tem livre acesso ao acervo de livros, periódicos, 

produção científica e acervo multimídia. As salas de aulas em relação aos requisitos: 



quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, iluminação, limpeza, acústica, 

ventilação, segurança, conservação e comodidade, elementos necessários às atividade 

desenvolvidas nos cursos, atendem plenamente as demandas propostas para 

funcionamento do curso. Com relação acessibilidade de Internet, o curso é atendidos 

por três laboratórios de informática: Lab. Polo Digital, Labin 01 e Labin 02, com total 

de 76 equipamentos para uso diário e livre dos discentes, supervisionados por 

monitores. As máquinas são licenciadas com sistema operacional Windows 7 

Professional, havendo algumas dotadas de softwares aplicativos livres e gratuitos. A 

IES possui sistema de internet livre (wirelles) para toda comunidade acadêmica em 

todos os seus ambientes. O acervo da bibliografia básica visto na biblioteca apresenta 

no mínimo 3 títulos/unidade curricular, disponível na proporção média de 1 exemplar 

para faixa de 05 vagas anuais autorizadas. A bibliografia complementar disponível é 

suficiente para atender demanda das disciplinas constantes na matriz. Foram 

verificados 20 (vinte) títulos de periódicos especializados na área de Agroecologia. O 

curso conta com laboratórios de entomologia, solos, sementes, pós-colheita e 

agroindústria para suas aulas práticas, sendo aquelas de conteúdos específicos 

ministrados em forma de atividades de campo em instalações do próprio Campus, 

conforme verificado in loco. Conta, ainda, com ginásio poliesportivo e área de lazer 

para os discentes. Encontram-se totalmente construídas e em fase final de montagem e 

equipagem novas instalações destinadas ao curso em avaliação (laboratório de 

informática, laboratório de agroecologia, espaço de convivência para discentes e 

docentes, centro acadêmico, salas de professores, auditório).  

Conceito da Dimensão 3  

2.9  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para 

cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais  
Sim  

Critério de análise:  

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?  
 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; 

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)  

Sim  

Critério de análise:  

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas 

disciplinas e atividades curriculares do curso?    

Esta temática está prevista na disciplina ESTUDO DE GENERO, 

GERAÇÃO e ETNIA, com 30 horas, em caráter optativo e consta da 

página 66 do PPC.  

4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996)   
Não  

Critério de análise:  

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?   
 

Do total do corpo docente do curso 01 (um) professor possui apenas a 

graduação.  



4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES 

N° 1, de 17/06/2010)  
Sim  

Critério de análise:  

O NDE atende à normativa pertinente?  
 

O NDE - Núcleo Docente Estruturante, está devidamente organizado 

conforme preconiza a Resolução CONAES número 01 de 17 de junho 

de 2010. Portanto atende à normativa pertinente.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 

 (Portaria Normativa N° 12/2006)  
NSA  

Critério de análise:  

A denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia?   

4.6. 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  

Critério de análise:  

Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso 

possui carga horária igual ou superior ao estabelecido no Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia?  

 

4.7.  

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e 

Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 

(Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 

2 /2002 (Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 

(Pedagogia) 

  

Sim  

Critério de análise:  

O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?  
 

4.8.  

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/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

Sim  

Critério de análise:  

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?  
 

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida  (Dec. N° 5.296/2004, com prazo de 

implantação das condições até dezembro de 2008)   

Sim  

Critério de análise:  



A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida?    

O campus da UFPb de Bananeiras, inclusive as instalações de uso 

exclusivo do curso de bacharelado em Agroecologia, atende as 

condições de acessibilidade para pessoas com deficiência física e/ou 

mobilidade reduzida conforme prevê o Decreto 5296 de 2004.  

4.10. Disciplina de Libras  (Dec. N° 5.626/2005)   Sim  

Critério de análise:  

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso?  
 

O PPC contempla a disciplina de LIBRAS em caráter optativo com 

uma carga horária prevista de 60 horas e não exige pré-requisito. A 

disciplina consta da página 59 do PPC.  

4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 

5622/2005 art. 4 inciso II, § 2)   
NSA  

Critério de análise:  

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados 

obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância?   

4.12. 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  

Critério de análise:  

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e 

virtual?    

A IES apresentou organização das informações tanto de forma 

impressa quanto por meio eletrônico, disponíveis à toda comunidade 

acadêmica, bem como à comunidade em geral, respeitando sempre a 

privacidade dos dados pessoais dos alunos, do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo.  

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)   
Sim  

Critério de análise:  

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente?    

Em função dos objetivos e natureza do curso de bacharelado em 

Agroecologia, todas as disciplinas trabalham de alguma forma, em 

maior ou menor grau, com maior ou menor intensidade a questão 

ambiental trasnversalmente, permanentemente e de forma contínua.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

A proposta pedagógica do curso foi respaldada nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

particularmente na Resolução CNE/CES 02/2007, que trata dos cursos de Graduação – 

Bacharelado, presencial. A instituição atende as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

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

brasileira e Indígena. Em relação a titulação, 40 (quarenta) docentes são doutores 

(63,82%); 16 (dezesseis) são mestres (34,04%); 1 (um) é graduado (2,14%). O NDE 



está de acordo com a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010 da CONAES, sendo 

composto por 06 doutores, cada um responsável por uma área específica do curso, 

todos contratados em TI, que responde pela implementação e consolidação do PPC. O 

Campus III atende as exigências legais vigentes em relação a denominação do curso e a 

carga horária mínima para cursos de Bacharelado. O Campus III atende aos 

dispositivos legais do Decreto número 5.296/2004, que regulamenta a Lei número 

10.048, de 8 de novembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais. 

As pessoas portadoras de necessidades especiais têm acessibilidade aos setores da IES, 

com segurança e autonomia, assistida por mobiliários e equipamentos urbanos e das 

edificações, inclusive com banheiros adequados e elevadores específicos. A disciplina 

Língua Brasileira de Sinais – Libras é oferecida na matriz curricular do curso como 

disciplina optativa com carga horária de 60 (sessenta) horas. As informações 

acadêmicas são disponibilizadas na forma impressa e virtual, como pode ser constatado 

pelos documentos apresentados e em entrevista com os Dirigentes e Coordenadora do 

Curso. Por ser curso de Bacharelado em Agroecologia, sua matriz curricular tem seus 

pilares na questão da Educação Ambiental, integrando as disciplinas do curso de uma 

maneira contínua, permanente e de forma interdisciplinar nos diferentes semestres.  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

A comissão de avaliação constituída através do ofício de designação 

CGACGIES/DAES/INEP de 03/04/2013, pelos professores REYNALDO 

CAMPANTTI PEREIRA e JOSÉ MARIA MOREIRA DIAS realizou avaliação para 

reconhecimento do Curso de Agroecologia, modalidade presencial, carga horária total 

de 3.525 horas, 50 vagas anuais, em período integral, em regime de matrícula anual, 

com integralização mínima de 09 e máxima de 14 semestres, do Centro de Ciências 

Humanas, Sociais e Agrárias (Campus III), da UFPB- Bananeiras-PB, credenciado pela 

portaria MEC de nº 3.198, de 21.11.2002 e mantido pela UFPB, inscrita sob CNPJ 

24098477/0001-10 - Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal, e que na visita in 

loco realizada no período de 14 a 17/10/2013, presenta o seguinte resumo da avaliação 

qualitativa nas três (3) dimensões avaliadas: Dimensão 1: 2,9; Dimensão 2: 3,4; 

Dimensão 3: 2,9. Na dimensão 1 - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: o 

conceito 2,9 se justifica em consonância com as informações obtidas por meio da 

análise documental. Constatou-se inadequação de alguns indicadores, notadamente no 

que se refere aos conteúdos e estrutura curricular. A política institucional para o Curso 

de Bacharelado em Agroecologia está coerente com as políticas enumeradas nos 

documentos oficiais da IES (PDI e PPC). O curso de graduação, na modalidade 

presencial, dispõe de equipamentos para a realização das atividades didático-

pedagógicas que garantem seus referenciais mínimos de qualidade. Quanto ao processo 

de auto-avaliação do Curso, constatou-se a inexistência de CPA na IES e que a 

coordenação do curso aplicou questionários de avaliação por conta própria. Há uma 

CPA da UFPb vinculada a Reitoria. Na dimensão 2 - CORPO DOCENTE E 

TUTORIAL - conceito 3, o corpo docente demonstrou conhecimento do PPC do curso, 

bem como interesse em colaborar na sua implantação e promover melhorias nas 

atividades didáticas, atendendo as necessidades de nivelamento, consciente da 

importância da interdisciplinaridade e da execução das atividades de extensão. Os 

docentes do Curso são profissionais graduados em Ciências Biológicas, Eng 

Agronômica, Eng Civil, Eng da Produção, Eng Agrícola, Eng e Tec de Alimentos, Eng 

Florestal, Ciências Sociais, Letras, Administração, Direito, Med Veterinária, 



Psicologia, Zootecnia, Direito, Química, Bioquímica, Rec Naturais e Gestão 

Agroindustrial, vinculados às disciplinas de suas áreas de formação e pós-graduação, o 

que atende aos objetivos do PPC. Em relação à titulação, 40 docentes com doutorado 

(63,82%); 16 são mestres (34,04%); 1 é graduado (2,14%). A contratação dos docentes 

atende as exigências legais e o regime de trabalho, sendo distribuído com 100% dos 

docentes em tempo integral. O NDE está de acordo com a Resolução nº 01, de 

17.09.2010 da CONAES, sendo composto por 06 doutores. O curso é coordenado pela 

Profa. Raunira da Costa Araújo, Engenheira Agrônoma e Doutora em Fitotecnia, com 

experiência na gestão acadêmica, docente contratada em regime integral com um perfil 

de liderança e relacionamento fácil com o meio acadêmico. Os docentes apresentam 

produção científica e existe plano de carreira e programa de financiamento de alunos 

carentes como ProUni e FIES. Na dimensão 3 - INFRAESTRUTURA - conceito 2,9, 

algumas das instalações físicas visitadas mostram inadequações em relação a 

manutenção, dimensões, acesso e ventilação, limpeza e iluminação considerando 

principalmente as salas de aulas, laboratórios de informática e biblioteca. Esta conta 

com um acervo atualizado, em quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica 

suficientes e o sistema informatizado que atende a consulta e reserva. Considerando, 

portanto os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas orientações 

do Ministério da Educação, nas diretrizes da CONAES, e neste instrumento de 

avaliação, a proposta do curso apresenta um perfil BOM de qualidade atendendo de 

forma suficiente o exigido pelos parâmetros avaliativos do ensino superior brasileiro.  

CONCEITO FINAL  

3  
 

 


