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CONTEXTUALIZAÇÃO 
Instituição:  
a) Mantenedora: Ministério da Educação 
b) Base legal mantenedora: Esplanada dos Ministérios, Bl. L, CEP 70047-900 - 
Brasília - DF, CNPJ:00.394.445/0124-52 
c) Nome da IES: Universidade Federal da Paraíba - UFPB 



d) Base legal da IES: Cidade Universitária – João Pessoa – PB – Brasil – CEP:58051-
900; CNPJ: 24.098.477/0001-10; lei Nº 3.835, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1960 - 
Federaliza a universidade 
e) Perfil e missão da IES: A UFPB, instituição pública de ensino superior vinculada ao 
Ministério da Educação, tem como objetivo promover o desenvolvimento 
socioeconômico da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Para tanto, propõe-se, na sua área 
de competência, a empreender ações visando especificamente aos seguintes resultados: 
formar profissionais nos níveis de ensino fundamental, médio, superior e de pós-
graduação;  
realizar atividades de pesquisa e de extensão; pautar as suas atividades acadêmicas pela 
busca do progresso das ciências, letras e artes.  
Nesse sentido, a missão da UFPB está definida como se segue:  
“Integrada à sociedade, promover o progresso científico, tecnológico, cultural e 
socioeconômico local, regional e nacional, através das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, atrelado ao desenvolvimento sustentável e ampliando o exercício da 
cidadania.”  
f) Dados socioeconômicos da região: Produto Interno Bruto (PIB): R$ 8,6 bilhões 
(2009); Renda Per Capita: R$ 12.301,00 (2009); Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH): 0,783 (PNUD - 2000); Principais Atividades Econômicas: indústria, comércio, 
prestação de serviços. 
g) Breve histórico da IES: A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi criada pela 
Lei Estadual 1.366, de 02 de dezembro de 1955,e instalada sob o nome de 
Universidade da Paraíba como resultado da junção de algumas escolas superiores. 
Posteriormente, com a sua federalização, aprovada e promulgada pela Lei nº. 3.835 de 
13 de dezembro de 1960, foi transformada em Universidade Federal da Paraíba, 
incorporando as estruturas universitárias existentes nas cidades de João Pessoa e 
Campina Grande. A partir de sua federalização, a UFPB desenvolveu uma crescente 
estrutura multicampi, distinguindo-se, nesse aspecto, das demais universidades federais 
do sistema de ensino superior do país que, em geral, têm suas atividades concentradas 
num só espaço urbano. Essa singularidade expressou-se por sua atuação em sete campi 
implantados nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Areia, Bananeiras, Patos, 
Sousa e Cajazeiras. No início de 2002, a UFPB passou pelo desmembramento de 
quatro, dos seus setecampi. A Lei nº. 10.419 de 9 de abril de 2002 criou, por 
desmembramento da UFPB, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com 
sede em Campina Grande. A partir de então, a UFPB ficou composta legalmente pelos 
campi de João Pessoa (capital), Areia e Bananeiras, passando os demais campi 
(Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa) a serem incorporados pela UFCG. Dentro 
do Plano de Expansão das instituições públicas de ensino superior, denominado 
Expansão com Interiorização, do Governo Federal, a UFPB criou em 2005 mais um 
campus, no Litoral Norte do Estado, abrangendo os municípios de Mamanguape e Rio 
Tinto. Em 2011, a UFPB está estruturada da seguinte forma: Campus I, na cidade de 
João Pessoa, compreendendo os seguintes Centros: Centro de Ciências Exatas e da 
Natureza (CCEN); Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA); Centro de 
Ciências Médicas (CCM); Centro de Ciências da Saúde (CCS); Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas (CCSA); Centro de Educação (CE); Centro de Tecnologia (CT); 
Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) e Centro de Tecnologia e Desenvolvimento 
Regional (CTDR); Campus II, na cidade de Areia, compreendendo o Centro de 
Ciências Agrárias (CCA); o Campus III, na cidade de Bananeiras, abrangendo o Centro 
de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) e o Campus IV, nas cidades de 
Mamanguape e Rio Tinto, com o Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE).  



Curso:  
a) Nome do Curso: Regência de Bandas e Fanfarras (sequencial) 
b) Nome da mantida: UFPB - MEC 
c) Endereço:UFPB – Departamento de Música -Cidade Universitária – João Pessoa – 
PB – Brasil – CEP:58051-900 
d) Atos Legais de Autorização do curso: 
• LDB 9394/96; 
• Resolução CES nº 1 de 27/01/1999; 
• Portaria MEC nº 612 de 12/04/1999; 
• Portaria MEC nº 482 de 07/04/2000; 
• Portaria MEC nº 4.363 de 29/12/2004; 
• Decreto PR/SC/CCSAJ nº 5.773 de 9 de maio de 2006. 
e) Número de vagas anuais autorizadas: 20 
f) Sem CPC e CC 
g) Turno de funcionamento: noturno 
h) Carga horária total do curso: 1.620 horas/aula 
i) Tempo para integralização: 4 semestres (mínimo) e 6 semestres (máximo) 
j) Identificação do coordenador: Sandoval Moreno de Oliveira 
k) Perfil do coordenador: Bacharel em Trombone e Mestre em Música (Trombone); 
tempo na IES: 28 anos; tempo na coordenação: 14 meses 
l) Composição do NDE:  
Sandoval Moreno de Oliveira (6 meses - NDE): DE e Mestre 
Maria da Conceição Gico Casado Benck (6 meses - NDE): DE e Doutora 
José de Arimateia Formiga Veríssimo (6 meses - NDE): DE e Mestre 
Ayrton MuzelBenck Filho (6 meses - NDE): DE e Doutor 
Alexandre Magno e Silva Ferreira (6 meses - NDE): DE e Doutor 
m) Tempo médio de permanência do corpo docente no curso: 6,18 meses (68 meses do 
curso divididos por 11 docentes) 
 

 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 
Síntese da ação preliminar à avaliação:  
A comissão de avaliação foi formada pelo Prof. Savio Rossi Santoro e a Prof. Marcelo 
Silva Gomes (responsável por coordenar a comissão). 
 
O processo refere-se à Avaliação de Reconhecimento do Curso Sequencial de 
Regência de Bandas e Fanfarras da Universidade Federal da Paraíba. O curso oferece 
20 vagas anuais, todas noturnas. Foi analisada, como base para o início da avaliação, a 
documentação postada no Portal do e-MEC. 
 
O processo não exigiu diligência preliminar e foi avaliado satisfatoriamente pela 
instância competente. Para tanto, a comissão de avaliação procedeu à análise do 
Formulário Eletrônico (FE), do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), e nestes, procedeu a leitura da documentação 
disponibilizada pela IES, destacando os principais aspectos a serem observados nas 
dimensões que compõem a avaliação. Foram observadas as relações entre o PDI e o 



PPC, os relatórios de autoavaliação, os currículos dos docentes e suas titulações, a 
matriz curricular e seus desdobramentos, bibliografias e ementário, verificando-se que 
todos estavam dentro do prazo de validade. 
 
Preliminarmente à ação de avaliação in loco, a comissão realizou contato com a 
coordenação do curso, sugerindo uma agenda de trabalho e propondo a dinâmica de 
trabalho. 

 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime 
Trabalho  

Vínculo 
Empregatício  

Tempo de vínculo 
initerrupto do 
docente com o 
curso 

AYRTON MUZEL 
BENCK FILHO  Doutorado Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

CARLOS ANISIO DE 
OLIVEIRA E SILVA  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

Hélio Giovanni 
Medeiros da Silva  Graduação Integral  Estatutário  5 Mês(es) 

JOSE DE 
ARIMATEIA 
FORMIGA 
VERISSIMO  

Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

MARIA DA 
CONCEIÇÃO GICO 
CASADO BENCK  

Doutorado Integral  Estatutário   

SANDOVAL 
MORENO DE 
OLIVEIRA  

Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

XISTO MEDEIROS 
DE SOUZA  Graduação Integral  Estatutário  12 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  
Justificativa para conceito 3:  
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  5  
Justificativa para conceito 5:  



1.3. Objetivos do curso  3  
Justificativa para conceito 3:  
1.4. Perfil profissional do egresso  4  
Justificativa para conceito 4:  
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise 
também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no PPC)  4  

Justificativa para conceito 4:  
1.6. Conteúdos curriculares  3  
Justificativa para conceito 3:  
1.7. Metodologia  1  
Justificativa para conceito 1:  
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  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso sequencial não preve estagio 
curricular supervisionado, muito embora haja intenção de implementá-lo. 
Porém, na prática, a grande maioria dos alunos já atua em alguma banda.  
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  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso não preve tais atividades, mas a 
grade permite ao aluno cursar matérias optativas ou junto aos cursos de 
bacharelado ou licenciaturas.  
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  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso não prevê TCC no PPC.  
1.11. Apoio ao discente  3  
Justificativa para conceito 3:  
1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  3  
Justificativa para conceito 3:  
1.13. Atividades de tutoria   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 de 10 de dezembro de 2004  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é presencial.  
1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 
processo ensino-aprendizagem  3  

Justificativa para conceito 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)  

3  

Justificativa para conceito 3:  
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  

3  

Justificativa para conceito 3:  
1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem   2  

Justificativa para conceito 2:  
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)  

4  

Justificativa para conceito 4:  
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 

Justificativa para conceito NSA:O curso sequencial não cntempla essa 
integração.  
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 

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de medicina.  
1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de 
Medicina, NSA para os demais cursos   NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é em música.  
1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de 
Medicina, NSA para os demais cursos    NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é em música.  
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

Trata-se de curso sequencial, sendo que a comissão avaliadora não encontrou registro 



de Diretrizes Curriculares Nacionais para esta modalidade. O curso atende claramente 
a uma demanda local e com isso se integra ao seu entorno de forma significativa, 
afinal, apenas no município onde acontece, há 93 bandas e fanfarras e, na maioria dos 
casos, estas são dirigidas por regentes de preparo apenas como instrumentista. O 
currículo atende adequadamente às necessidades do curso, faltando apenas, segundo os 
alunos, certo foco em Bandas Marciais. Além disso, o curso conta com aulas 
individuais de instrumento e com isso fortalece, em nível pedagógico, as relações 
docente-discente. As idiosincrasias apresentadas ficaram por conta de certo conflito 
entre itens que foram verificados pela comissão como ativos, mas preenchidos pela 
própria instituição como NSA.  

Conceito da Dimensão 1  
3.1  

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  1  
Justificativa para conceito 1:  
2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  5  
Justificativa para conceito 5:  
2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a 
distância   (Indicador específico para cursos a distância)  NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é presencial.  
2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 
acadêmica do (a) coordenador (a)  5  

Justificativa para conceito 5:  
2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para 
cursos a distância, obrigatório para cursos presenciais  5  

Justificativa para conceito 5:  
2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos 
presenciais, obrigatório para cursos a distância  4  

Justificativa para conceito 4:  
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)  

4  

Justificativa para conceito 4:  
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  

Justificativa para conceito 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 

5  



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%)  
Justificativa para conceito 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)  

5  

Justificativa para conceito 5:  
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 

Justificativa para conceito NSA:NSA para cursos sequenciais em música. 
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 
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:  
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 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tele é presencial.  
2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   1  
Justificativa para conceito 1:  
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 

5  



bacharelados/licenciaturas)   
Justificativa para conceito 5:  
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 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é presencial.  
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 

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

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de curso presencial.  
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência 
médica   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 
cursos   

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de Medicina.  
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência 
docente   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 
cursos    

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

Em relação ao NDE, embora este exista e tenha afirmado, em reunião com esta 
comissão, que se reúne com periodicidade mensal, não nos foi apresentada uma ata 
sequer. O coordenador é bastante ativo, mas parece sobrecarregado, o que acontece 
com a grande maioria do corpo docente, pois além de atuarem nas disciplinas do curso 
sequencial, atuam ainda nos cursos de bacharelado, licenciatura e alguns até na pós-
graduação. Este aspecto é claramente uma vantagem no sentido do preparo e 
experiência do grupo, porém, há uma queixa de excesso de trabalho bastante 
generalizada, o que nos foi dito em reunião sem a presença do coordenador. A titulação 
e produção artística são significativas, ou seja, ainda que sobrecarregados, a grande 
maioria dos docentes continua exercendo suas atividades extraclasse. A relação entre o 
tempo disponível do coordenador e o número de alunos é muito boa, mas não se 
considerou sua atuação como docente nos outros cursos.  



Conceito da Dimensão 2  
4.2  

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  

Justificativa para conceito 2:  
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 
acadêmicos  3  

Justificativa para conceito 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  

1  

Justificativa para conceito 1:  
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)  

5  

Justificativa para conceito 5:  
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)  

5  

Justificativa para conceito 5:  
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 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)  

1  

Justificativa para conceito 1:  
3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, 
considerar o acervo da bibliografia complementar disponível para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)  

1  

Justificativa para conceito 1:  
3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar 
os periódicos relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, 5  



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)  
Justificativa para conceito 5:  
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  

5  

Justificativa para conceito 5:  
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  

5  

Justificativa para conceito 5:  
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  

5  

Justificativa para conceito 5:  
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material 
didático (logística)   NSA para cursos presenciais, obrigatório para 
cursos a distância  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de curso presencial.  
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório 
para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais 
cursos    

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de práticas 
jurídicas.  
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 

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de práticas 
jurídicas.  



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 

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de medicina.  
3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o 
curso de Medicina, NSA para os demais cursos   NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 
demais cursos que não contemplam biotério no PPC  NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
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 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de 
Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 
laboratórios de habilidades no PPC   

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
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 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
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 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

A comissão está ciente de que deve avaliar a situação presente no momento da 
avaliação. Nesse sentido, embora as instalações atuais estejam em mal estado, não 
deixam de atender às necessidades básicas do curso, contando inclusive com dois 
auditórios e salas privadas, embora compartilhadas por mais de um professor, para 
aulas individuais. O prédio é antigo, portanto sua acessibilidade é frágil, embora 
presente, e não há uma sala de professores específica para este uso. A biblioteca talvez 
seja o aspecto mais desprivilegiado pois boa parte dos livros não está sequer 
catalogada, o que na prática impediu esta comissão de verificar número de volumes e 
quantidade de exemplares. Não se pode, todavia, negar o fato de que um novo prédio 
está sendo construido, com previsão de entrega para meados deste ano, de acordo com 
as necessidades do departamente de música em geral, esse sim dentro das normas de 
qualidade, adequação e acessibilidade. E, mais uma vez, não se pôde compreender 
porque a IES preencheu itens ativos como NSA. Esta comissão, quando verificava a 
presença de um item, entendeu por bem contrariar a afirmação NSA da própria 
instituição.  

Conceito da Dimensão 3  



3.5  
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que 
não têm Diretrizes Curriculares Nacionais  NSA 

Justificativa para conceito NSA:Não há DCNs para curso sequencial em 
Música.  

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 encontra-se presente em minicursos do NEABI - Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Afrobrasileiros e Indígenas da UFPB.  
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?    

Dos 11 docentes em atuação no curso, 3 são apenas graduados.  
4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 
1, de 17/06/2010)  Sim  

Critério de análise:  
O NDE atende à normativa pertinente?   

NDE atende à normativa porém não disponibilizou qualquer ata de reunião 
nem tampouco portaria de nomeação de seus membros.  
4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 
Normativa N° 12/2006)  NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
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 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é de música.  
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) 

  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é não é de graduação e, 
sim, sequencial.  

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) 

NSA 

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  

Justificativa para conceito Sim:  
Critério de análise:  
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida?    

O acesso ao prédio atual possui rampa, assim como na biblioteca central, 
Teatro Radegundis Feitosa, entre outras instalações.  
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 Departamento de Letras da UFPB oferece diversas disciplinas de Libras 
como "Didática da Libras" e "Libras" I a VI, estas todas disponíveis para 
os alunos de música a cursá-las.  
4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 
5622/2005 art. 4 inciso II, § 2)   NSA 

Justificativa para conceito NSA:O curso em tela é presencial.  
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)   

Não  

Justificativa para conceito Não:  
Critério de análise:  
As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e 
virtual?    

As informações foram disponibilizadas apenas sob o formato virtual.  
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?    

Os alunos de música da UFPB estão aptos a cursar a disciplina "Bases da 
Educação Ambiental", com carga horária de 60 horas, oferecida em um 
semestre pelo Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  
Não há DCNs para curso sequencial em música. A temática do ensino das relações 
étnico-raciais e história/cultura afro-brasileira e indígena encontra-se presente em 
minicursos do NEABI - Núcleo de Estudos e Pesquisas Afrobrasileiros e Indígenas da 
UFPB. O corpo docente, composto de 11 professores, é formado por 4 doutores, 4 
mestres e 3 graduados. Todos os componentes do NDE estão presentes neste há 6 
meses, com reuniões mensais ordinárias, além de extraordinárias. A entrada principal 
do prédio onde este curso é ministrado possui rampa de acesso assim como no Teatro 
Radegundis Feitosa; a biblioteca central possui elevador. Salienta-se que o novo prédio 
do curso a ser entregue em junho do corrente ano está amplamente adequado a pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Diversas disciplinas de Libras são 
disponibilizadas aos alunos de música através do Departamento de Letras da UFPB. 
Políticas de educação ambiental são oferecidas na disciplina "Bases da Educação 
Ambiental", com carga horária de 60 horas, ministrada pelo Departamento de 
Sistemática e Ecologia da UFPB.  
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  
De fato, a visita foi antecedida por certos problemas, o que pode ser verificado por 
correios eletrônicos trocados entre a comissão, INEP e coordenação do curso. 
Aparentemente o coordenador pensava poder cancelar a comissão, pois havia enviado 
ao INEP o Edital que mostrava que, nos dias previstos para a avaliação estariam 
ocorrendo as provas específicas do vestibular em música. Essa situação se repetiu no 
inicio da avaliação in loco e esta comissão deve confessar que foi bastante flexível com 
relação à agenda pré-enviada e teve de se adequar sobremaneira aos novos horários 
propostos apressadamente pela coordenação.  
Depois de readaptados, a avaliação transcorreu normalmente, sendo possível realizar 
todas as reuniões, visitas e verificações. O que se notou, numa visão mais global, é que 
o curso realmente atende a uma demanda específica de seu entorno sociocultural. Uma 
demanda local foi percebida e um curso foi montando para saná-la. 
Como o corpo docente já atua nos cursos de bacharelado e licenciatura, sendo que 



alguns atuam até mesmo na pós-graduação, estavam preparados para a missão que se 
propuseram. Por outro lado, ficaram sobrecarregados com a soma geral de suas 
atividades. Houve ainda certa dificuldade para que esta comissão se certificasse de 
quais são os professores que atuam especificamente neste curso sequencial. Depois de 
conversas e esclarecimentos junto ao coordenador, pôde-se verificar que atualmente 
apenas onze professores atuam no curso. Na janela destinada a essa lista, a comissão 
excluiu aqueles que estavam enumerados e não atuam, mas não havia espaço para 
acrescentar aqueles que o fazem, por esta razão, seguem abaixo discriminados. 
PROFESSORES QUE ATUAM NO CURSO SEQUENCIAL DE REGÊNCIA DE 
BANDAS E FANFARRAS E NÃO ESTAVAM INCLUÍDOS NA LISTA 
DISPONIBILIZADA PELA INSTITUIÇÃO: LEONARDO MEIRA DANTAS, 
ALEXANDRE MAGNO E SILVA FERREIRA, VANILDO MOUSINHO MARINHO 
E LUIS RICARDO SILVA QUEIROS. 
A infraestrutura está mal conservada mas atende de maneira satisfatória às 
necessidades do curso, que conta ainda com um prédio novo cuja previsão de entrega 
data de meados deste ano. O estado de organização da biblioteca foi talvez o item mais 
precário. Não se compreendeu ainda porque alguns itens que são atendidos e se 
mostraram ativos, como por exemplo, a presença de laboratórios ou materiais 
didáticos, foram preenchidos pela IES como NSA (não se aplica). Como dito 
anteriormente, quando esta comissão verificava a presença de um item, ela o pontuava, 
a despeito da afirmação da IES disponibilizada no emec.  
Sendo assim, apesar de alguns contratempos, pode-se afirmar que, sob nosso ponto de 
vista, a avaliação transcorreu com sucesso e o curso sequencias d regencia de Bandas e 
Fanfarras dessa Instituição cumpre importante papel no estado da Paraiba. 

CONCEITO FINAL  
4  

 

 


