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CONTEXTUALIZAÇÃO 
Instituição:  
A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, mantenedora da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB, faz parte das Universidades 
Públicas brasileiras. Criada pela Lei Estadual nº 1.366 de 02 de dezembro de 1955. 
Com a federalização, aprovada e promulgada pela Lei nº 3.835 em 12 de dezembro de 



1.960, desta forma foi transformada na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
incorporando as estruturas universitárias da cidade de João Pessoa e Campina Grande. 
Em 2002 pela Lei nº 10.419 de 9 de abril de 2002, foi feito o desmembramento com a 
separação do campus de Campina Grande. O Campus I (João Pessoa), com sede na 
Cidade Universitária, Complemento: Campus I Nº: s/n CEP 58051900, João Pessoa, 
Estado da Paraíba. A UFPB possui atualmente 5 (cinco) Campus: João Pessoa, Areias, 
Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape e Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque. O 
campus I possui 12 (doze) áreas de atuação, as quais são: Centro de Ciências Exatas e 
da Natureza, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Centro de Ciências Médicas, 
Centro de Educação, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Centro de Tecnologia, 
Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Jurídicas, Centro de Biotecnologia, 
Centro de Comunicação, Turismo e Artes, Centro de Energias Alternativas e 
Renováveis e Centro de Informática. 
 
A missão da UFPB, por ser uma instituição pública de ensino superior vinculada ao 
Ministério da Educação, tem como objetivo promover o desenvolvimento 
socioeconômico da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Propõe em sua área de 
competência, a empreender ações visando especificamente aos resultados de formação 
profissionais nos níveis de ensino fundamental, médio, superior e de pós-graduação; 
realizar atividades de pesquisa e de extensão e pautar as suas atividades acadêmicas 
pela busca do progresso das ciências, letras e artes. 
 
Por meio da Resolução nº 63/2010 o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o que deliberou em reunião em 30 de junho de 2010 (Processo nº 
230.74015.997/10-61). Aprovou o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação 
em Ciências Atuariais, Bacharelado, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus 
I da UFPB. 
 
A cidade de João Pessoa conta com uma população estimada de 780.738 habitantes 
estimada em 2014, ocupa uma área de 211,475 km², tem uma densidade demográfica 
de 3.421,28 habitantes por km², e sua altitude é de 37 metros do nível do mar. A 
expansão urbana ocupou na antiga área rural da Cidade. O Município tem atualmente 
64 bairros com uma área bruta de 160,76 km2 e de preservação ambiental de 49,69 
Km². Seus dados econômicos apresentam: Produto Interno Bruto de R$ 8,6 bilhões 
divulgados em 2009, a Renda Per Capita é de R$ 12.301,00, divulgados em 2009, com 
um IDH 0,783. As Atividades Econômicas estão baseadas nas atividades de serviços 
como: turismo, hotelaria, comércio. 
 
A UFPB desenvolve programas e projetos de ensino, nos níveis de graduação e de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão, sob a forma de atividades presenciais e a distância, 
em todas as áreas do conhecimento. Visando o cumprimento integral das suas 
finalidades estatutárias e ao seu compromisso com os interesses sociais, assumindo 
como missão gerar e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, 
destacando-se como instituição de referência nacional na formação de indivíduos 
críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com 
intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável. 

Curso:  



O Curso de Bacharelado em Ciências Atuariais foi Aprovado pela Resolução 63/10 do 
CONSEPE e teve o seu Projeto Político-Pedagógico aprovado pela Resolução nº 
63/2010, por meio de reunião do CONSEPE em 30 de junho de 2010, no Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). A Universidade Federal da Paraíba, com sede na 
Cidade Universitária Complemento: Campus I Nº: s/n CEP 58051900, João Pessoa, 
Estado da Paraíba. O Curso de Ciências Atuariais foi criado de acordo com a 
Resolução CONSEPE 34/2004, que regulamenta a sistemática de elaboração e de 
reformulação do Projeto Político Pedagógico. 
A Estrutura Curricular atual do curso foi aprovada em 30/06/2010, Processo 
23074.015.997/10-61. O Curso de Ciências Atuariais oferece 120 (cento e vinte) vagas 
anuais, no período vespertino 60 (sessenta) vagas e noturno 60 (sessenta) vagas, com 
disciplinas ofertadas semestralmente. Sua estrutura curricular tem programação 
didática para 3.000 horas, correspondente a 200 créditos, com integralização mínima 
de 8 (oito) semestres e máxima em 12 (doze) semestres. O curso está funcionando com 
dez etapas, tendo 119 (cento e dezenove) alunos no turno da tarde e 136 (cento e trinta 
e seis) alunos no turno da noite. O Coordenação do Curso é exercida pela Professora 
Renata Paes de Barros Câmara, Graduada em Ciências Contábeis, Mestre em 
Administração e Doutora em Engenharia Mecânica, com dedicação em tempo integral 
ao curso. Foi designado pela Portaria nº 013 de 04/07/2014. É professora da UFPB a 
cerca de 12 (doze) anos e foi nomeada pela Portaria/R/SRH nº 911 de 02/07/2002. O 
NDE atual foi nomeado pela Portaria DFC nº 062 – A/2013 e está composto pelos 
professores Renata Paes de Barros Câmara, Sheila Sayuri Kataoka, Aloísio Mario Lins 
Souto, Vera Lúcia Cruz, Aldo Leonardo Cunha Callado, Orleans Silva Martins e Luiz 
Carlos Santos Junior. 
Pela resolução 63/10 do CONSEPE, o Curso de Ciências Atuariais cria um novo Portal 
na Internet por meio de projeto de pesquisa (PROBEX) desenvolve um canal de 
comunicação com os mais variados usuários do ciberespaço para alunos, professores, 
servidores, futuros alunos, profissionais do mercado atuarial, empresas entre outros 
usuários. O tempo médio de permanência dos docentes no curso é de 11,5 anos.  

 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 
Síntese da ação preliminar à avaliação:  
A Comissão de Avaliação formada pelos professores Sérgio Luiz Agostinho Gonçalves 
(Coordenador) e Milton Gomes Pacheco, oficialmente designados pelo INEP, para 
realizar in loco, a avaliação Nº 103299, do Curso Superior de Ciências Atuariais da 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB tiveram acesso prévio à documentação da IES 
disponibilizada no sistema e-MEC, para a leitura e análise dos principais documentos 
(PDI e PPC), bem como do Despacho Saneador. Ressalta-se que o PDI disponível é do 
período de 2009/2012 e o PPC refere-se a Resolução 34/2004 CONSEPE, tendo sido 
revalidado pela Resolução nº 63/2010 o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, da Universidade Federal da Paraíba. 
A Comissão enviou previamente à direção da IES uma agenda de trabalho onde 
constou um cronograma da visita, especificando as atividades que seriam 
desenvolvidas, bem como as sugestões de horários das reuniões com os envolvidos no 
processo de avaliação in loco, quais sejam: Direção, Coordenação do curso, CPA, 
NDE, Docentes e Discentes, além da visita às instalações, laboratórios e verificação do 
acervo da biblioteca. 



A avaliação in loco foi realizada no Campus de João Pessoa da UFPB, localizado com 
sede na Cidade Universitária, Complemento: Campus I Nº: s/n CEP 58051900, João 
Pessoa, Estado da Paraíba. Este endereço é onde o curso está funcionamento e que 
confere com o constante do ofício de designação bem como do sistema e-mec. O 
prédio onde funciona a IES é próprio. A visita iniciou-se com uma breve reunião da 
comissão com a direção da IES, oportunidade em que foi apresentado um breve 
histórico do curso e esclarecido os procedimentos da visita. Em seguida foram 
iniciadas as atividades de avaliação in loco através das análises dos documentos dos 
professores e dos instrumentos normativos e executivos da IES: PPI, PDI, PPC, Atas, 
Relatórios da CPA, Regulamentos e Regimentos. Tais documentos estavam bem 
organizados e à disposição da Comissão em sala especifica e bem aparelhada, o que 
facilitou o andamento dos trabalhos. Houve plena colaboração dos funcionários da IES 
em todas as solicitações de documentos e esclarecimentos de dúvidas feitas pela 
comissão. 

 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime 
Trabalho  

Vínculo 
Empregatício  

Tempo de vínculo 
initerrupto do 
docente com o 
curso 

ADILIS OLIVEIRA 
DA ROCHA  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Adriano Nascimento 
da Paixão  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

ALDO LEONARDO 
CUNHA CALLADO  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Aléssio Tony 
Cavalcanti  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Aluisio Mário Lins 
Souto  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

ALZIRA KARLA 
ARAUJO DA SILVA  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Anna Paola 
Fernandes Freire  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

ANTONIO 
JOAQUIM 
RODRIGUES 
FEITOSA  

Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Azamor Cirne de 
Azevedo Filho  Doutorado  Parcial  Estatutário  6 Mês(es) 

Bruno Ferreira 
Frascaroli  Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es) 

CARLOS ALBERTO 
MARQUES DOS Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 



SANTOS  
DANIEL FERREIRA 
DA SILVA  Especialização Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Danielle Karla Vieira 
e Silva  Mestrado  Integral  Estatutário  41 Mês(es) 

Denise Gomes 
Pereira de Melo  Mestrado  Parcial  Estatutário  6 Mês(es) 

EDMERY 
TAVARES 
BARBOSA  

Especialização Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

ELISANDRA DE 
FATIMA GLOSS DE 
MORAES  

Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

GILMARA ALVES 
CAVALCANTI  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Hélio de Souza 
Ramos  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Herbert de Oliveira 
Rego  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

IGNACIO 
TAVARES DE 
ARAUJO JUNIOR  

Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Ionara Stéfani Viana 
de Oliveira  Mestrado  Integral  Estatutário  41 Mês(es) 

JEMIMA 
MARQUES DE 
OLIVEIRA  

Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

JOÃO AGNALDO 
DO NASCIMENTO  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

JOÃO BATISTA 
ALVES PARENTE  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

João Bosco Batista 
Lacerda  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

JOÃO BOSCO 
NOGUEIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

José Gomes de Assis  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 
Juliana Freitas Pires  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 
Leila Milfont Rameh  Mestrado  Integral  Outro  6 Mês(es) 
LIEDJE 
BETTIZAIDE 
OLIVEIRA DE 
SIQUEIRA  

Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Luciana Ferreira Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 



Costa  
LUIS FELIPE DE 
ARAUJO PONTES 
GIRAO  

Mestrado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

Luiz Carlos Santos 
Junior  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Manasses xavier de 
Souza  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Maria da Conceição 
Sampaio de Sousa  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Mercia SAntos da 
Cruz  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Milton de Lacerda 
Oliveira  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

MIRZA CUNHA 
SARAIVA  Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Orleans Silva Martins  Doutorado  Integral  Estatutário  30 Mês(es) 
PAULO HIDEO 
NAKAMURA  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Renata Paes De 
Barros Camara  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

SEMIRAMIS 
MANGUEIRA DE 
LIMA  

Mestrado  Integral  CLT  6 Mês(es) 

Sheila Sayuri 
Kataoka  Mestrado  Integral  Estatutário  30 Mês(es) 

Shirley Pereira de 
Mesquita  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Suzana Queiroga da 
Costa  Mestrado  Integral  CLT  6 Mês(es) 

SYDNEY GOMES 
DA SILVA  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

TARCIANA 
LIBERAL PEREIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Thais Catoira Pereira  Mestrado  Parcial  CLT  6 Mês(es) 
Tiago Farias Sobel  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 
VALDENILZA 
FERREIRA DA 
SILVA  

Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Valdério Freire de 
Morais Junior  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

VERA LÚCIA 
CRUZ  Mestrado  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  4  
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  3  
1.3. Objetivos do curso  4  
1.4. Perfil profissional do egresso  4  
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise 
também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no PPC)  4  

1.6. Conteúdos curriculares  5  
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  

4  

1.11. Apoio ao discente  4  
1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  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 

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 
processo ensino-aprendizagem  5  

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   5  

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  

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  
1.1. O PPC contempla muito bem as demandas efetivas de natureza econômica e 
social. 
1.2. Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes 
no PDI estão previstas, de maneira suficiente, no âmbito do curso. 
1.3. Os objetivos do curso apresentam muito boa coerência, em uma análise sistêmica e 
global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto 
educacional. 
1.4. O perfil profissional expressa condição, muito boa, nas competências do egresso. 
1.5. A estrutura curricular prevista contempla, muito bem, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga 
horária total (em horas), articulação da teoria com a prática. Exceto quanto à visão dos 
alunos. Na entrevista com os discentes, eles reivindicaram a necessidade de 
atendimento para que eles possam cursar todas as disciplinas reprovadas no correr do 
curso, no mesmo período em que foram matriculados no ingresso. 
1.6. Os conteúdos curriculares previstos possibilitam, de maneira excelente, o 
desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e 
adequação da bibliografia. 
1.7. As atividades pedagógicas apresentam muito bem a coerência com a metodologia 
prevista. 
1.8. As atividades complementares previstas estão regulamentadas de maneira 
suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, 
diversidade de atividades e formas de aproveitamento. Quanto ao estágio, que hoje é 
feito em três semestres no laboratório de informática, os alunos solicitam que parte 



deste estágio possa ser feito nas empresas por meio de convênios, para possibilitar 
maior facilidade de ingresso no mercado de trabalho. 
1.9. As atividades complementares previstas são de maneira suficientes, considerando 
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, diversidade de atividades 
e formas de aproveitamento. Por outro lado, na entrevista com os alunos eles, 
apresentaram a necessidade da IES desenvolver semana de atividades, em cada 
semestre, com participação dos empresários da área atuarial para aumentar a 
divulgação do curso e a empregabilidade. 
1.10. O TCC foi previsto no PPC e está muito bem regulamentado, estando a primeira 
turma que irá formar em 2014/2 desenvolvendo-o. 
1.11. O apoio ao discente previsto contempla muito bem os programas de apoio 
extraclasse e psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares não 
computadas como atividades complementares e de participação em centros acadêmicos 
e em intercâmbios. 
1.12. As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das 
avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do curso, 
estão previstas de maneira suficiente. Foi possível examinar o resultado do processo de 
avaliação, altamente consistente, mas não conseguimos constatar resultados de ações 
decorrentes do trabalho de avaliação, aparentemente, os pontos indicados nas 
avaliações não são implementados. 
1.13. NSA. 
1.14. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas no processo de 
ensino-aprendizagem permitem executar de maneira excelente o projeto pedagógico do 
curso.  
1.15. NSA. 
1.16. NSA. 
1.17. Os procedimentos de avaliação previstos utilizados nos processos de ensino-
aprendizagem atendem, de maneira excelente, à concepção do curso definida no seu 
Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 
1.18. O número de vagas previstas corresponde muito bem, à dimensão do corpo 
docente e às condições de infraestrutura da IES. 
Os itens 1.19 a 1.22 não se aplicam no contexto desta avaliação. 
Conceito da Dimensão 1  
3.9  
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  3  
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)  5  

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

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



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)  

3  

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 
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)    

4  

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   5  



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)   

3  

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  
Esta comissão a partir da análise dos documentos disponibilizados pela IES assim 
como das reuniões com o corpo diretivo efetivo, coordenação, CPA, professores e 
NDE previstos para atuarem no curso, além de discentes de outros cursos em 
funcionamento da IES tem as seguintes considerações acerca da dimensão 2 - Corpo 
Docente: 
 
2.1. A atuação do NDE previsto é suficiente considerando, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 
2.2. A atuação do coordenador a frente do curso é suficiente, em uma análise sistêmica 
e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e discentes e 
representatividade nos colegiados superiores. 
2.3. NSA. 
2.4. O coordenador possui experiência profissional, de magistério superior e de gestão 
acadêmica, somadas mais de 20 anos de magistério superior. 
2.5. O regime de trabalho do coordenador é de tempo integral, sendo que a relação 
entre o número de vagas anuais pretendidas e as horas semanais dedicadas à 
coordenação é menor ou igual a 10. 
2.6. A carga horária é de 40 horas semanais, com 12 horas em sala de aula e 28 horas 
na coordenação. 



2.7. O percentual dos docentes previstos do curso com titulação obtida em programas 
de pós-graduação stricto sensu é de 95%. 
2.8. O percentual de doutores do curso é de 47%. 
2.9. O corpo docente tem 82% no regime de trabalho em tempo integral. 
2.10. O corpo docente com experiência no campo profissional representa 40%, 
distribuído da seguinte forma: 17% com mais de 5 anos, 11% com mais de 3 e menos 
de 5 anos e 12% com menos de 3 anos. 
2.11. NSA. 
2.12. Do corpo docente com experiência de magistério superior, 62% tem mais de 5 
anos, 20% tem mais 3 e menos de 5 anos e 18% tem até 3 anos. 
2.13. NSA. 
2.14. O funcionamento do colegiado previsto está regulamentado, de maneira 
excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e 
encaminhamento das decisões. 
2.15. Pelo menos 50% dos docentes têm entre 4 a 6 produções nos últimos 3 anos. 
Os itens 2.17 a 2.20 não se aplicam no contexto desta avaliação. 
Conceito da Dimensão 2  
4.0  
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)  

5  

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

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)  

4  

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 

3  



– 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)  

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  

NSA 

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  

NSA 

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  

NSA 

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

NSA 

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   

NSA 

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  
Esta comissão a partir da análise dos documentos disponibilizados pela IES assim 
como das reuniões com o corpo diretivo efetivo, coordenação, CPA, professores e 
NDE previstos para atuarem no curso, além de discentes de outros cursos em 
funcionamento da IES e a visita in loco das instalações físicas tem as seguintes 
considerações acerca da dimensão 3 - Infraestrutura: 
 
 
3.1. Os professores tempo integral tem gabinetes de trabalho implantados, sendo um 
para cada dois docentes. 
3.2. O espaço destinado às atividades de coordenação é muito bom considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: dimensão, equipamentos, conservação, 
gabinete individual para coordenador, número de funcionários e atendimento aos 
alunos e aos professores. 
3.3. A sala de professores implantada para os docentes do curso é suficiente, 
considerando em uma análise sistêmica e global, os aspectos: disponibilidade de 
equipamentos de informática em função do número de professores, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 
3.4. As salas de aula implantadas para o curso são muito boas considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por turma, 
disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas previstas, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, ressalte-se 
que as salas do piso superior estão climatizadas. 
3.5. Os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática para o curso 
atendem, muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários, acessibilidade, 
velocidade de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e softwares e 
adequação do espaço físico. 
3.6. O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, 
não está disponível em todos os títulos na proporção média de um exemplar para a 
faixa de 5 (cinco) alunos, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos 
que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao 



patrimônio da IES. 
3.7. O acervo da bibliografia complementar não possui, pelo menos, cinco títulos por 
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. Há 
disciplinas sem bibliografia complementar e, também, com menos de 5 (cinco) títulos 
por disciplina. 
3.8. Há assinatura/acesso de periódicos especializados (Capes), indexados e correntes, 
sob a forma virtual, maior que 20 (vinte) títulos distribuídos entre as principais áreas 
do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. 
Os itens 3.9 a 3.21 não se aplicam no contexto desta avaliação. 
Conceito da Dimensão 3  
3.9  
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 existem diretrizes curriculares para 
Cursos de Bacharelado em Ciências Atuariais,  

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?    

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas 
disciplinas: Previdência Básica e Complementar, Demografia Aplicada a 
Atuária e Ética Geral e Profissional em Atuária, de acordo com a 
Portaria/PRG/G/Nº 22/2014 da Pró-Reitora de Graduação. Atendendo o 
que foi previsto na Lei nº 11.645 de 10/03/2008.  
4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996)   Sim  

Critério de análise:  
Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?    

O corpo docente está composto com as seguintes titulações: 31 com títulos 
de doutores, 32 com títulos de mestres e 3 com títulos de especialistas.  
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 está composto por 2 doutores e 3 mestres.  
4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 
Normativa N° 12/2006)  NSA 



Justificativa para conceito NSA:O Curso de Ciências Atuariais é um 
curso bacharelado.  

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 de Ciências Atuariais e um 
curso Bacharelado.  

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 Curso Bacharelado em Ciências Atuariais possui salas de aula no 2º 
pavimento e não tem acesso por rampa ou elevador, adota a solução de 
transferir a sala de aula para o pavimento inferior, quando na turma há 
aluno (os) com mobilidade reduzida, de certa forma atende a situação, mas 
prejudica as condições da sala de aula, porque as salas do pavimento 



inferior não possuem climatização.  
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?   

A disciplina de Libras está prevista como optativa, introduzida pela 
Portaria/PRG/G/Nº 25/2013 da Pró-Reitora de Graduação da UFPB.  
4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 
5622/2005 art. 4 inciso II, § 2)   NSA 

Justificativa para conceito NSA:O Curso de Ciências Atuariais 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)   

Sim  

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

As informações acadêmicas estão disponíveis na forma impressa e 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?    

A integração é feita pelas disciplinas de Contabilidade Ambiental e 
Economia Ambiental.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  
O curso de graduação bacharelado de Ciências Atuariais da UFPB atende plenamente a 
proposta do curso, ele está abrigado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), 
constituído de acordo com a Lei nº 1.401 de 31/07/51 no atendimento da falta 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso. 
O PPC atende os requisitos exigidos com relação à 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). As disciplinas 
contemplam tal conteúdo. 
O NDE está constituído e operante, todas as atas de reuniões foram apresentadas. 
A disciplina de Libras faz parte da grade curricular ofertada, podendo ser cursada em 
caráter optativo. 
Com relação às Informações Acadêmicas estão disponíveis no sistema online, além de 
dispor de um setor de atendimento no caso de ocorrências não resolvidas pelos sites 
disponíveis para acompanhamento do aluno. 
Nos diversos aspectos os alunos com necessidades especiais são incluídos, com 
exceção das salas de aula do curso, no 2º pavimento. Quando necessário, a solução 



apresentada é transferir a turma para o piso inferior, perdendo a condição de salas 
climatizadas. 
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  
A comissão composta pelos Professores Sérgio Luiz Agostinho Gonçalves e Milton 
Gomes Pacheco, tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões 
avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório e, considerando 
também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, com exceção das 
Diretrizes Curriculares Nacional não existente, atribuiu os seguintes conceitos por 
dimensão: 
- dimensão 1 - Organização didático-pedagógica: 3,9 [três vírgula nove]; 
- dimensão 2 - Corpo docente: 4,0 [quatro]; 
- dimensão 3 - Instalações físicas: 3,9 [três vírgula nove]. 
Na avaliação da dimensão 1 constatou-se, entre outros aspectos, que o PPC apresenta 
um conjunto de informações que contempla de forma satisfatória as demandas de 
natureza econômica e social do contexto onde a IES está inserida. 
Os objetivos do curso apresentam suficiente coerência, em uma análise sistêmica e 
global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto 
educacional. 
A titulação do corpo docente atende perfeitamente a proposta do curso, o NDE está 
constituído e apresentou as atas de reuniões realizadas duas em cada semestre. 
O número de vagas autorizadas atende muito bem à dimensão do corpo docente e às 
condições de infraestrutura da IES. 
Na dimensão 2 da avaliação, a comissão verificou que o corpo docente do curso é 
constituído pela maioria de professores com titulação obtida em programas Stricto 
Sensu com nível de doutorado e são contratados em regime de tempo integral 
(dedicação exclusiva). 
A coordenadora do curso, Profa. Renata Paes de Barros Câmara, Graduada em 
Ciências Contábeis, Mestre em Administração e Doutora em Engenharia Mecânica, 
tem experiência de magistério superior de aproximadamente 20 anos e está na gestão 
do curso desde julho de 2014 e dedica tempo integral (quarenta horas semanais) ao 
curso.  
Constatou-se que 62% do quadro docente tem mais de 5 anos de experiência no 
magistério superior. Sendo que 20% deles possuem entre 3 e 5 anos e 18% menos de 3 
anos de experiência. 
Na entrevista com os discentes, eles reivindicaram a necessidade de atendimento para 
que eles possam cursar todas as disciplinas reprovadas, no mesmo período em que 
foram matriculados no ingresso. Apresentaram também a necessidade da IES 
desenvolver semana de atividades, em cada semestre, com participação dos 
empresários da área atuarial para aumentar a divulgação do curso e a empregabilidade. 
Quanto ao estágio, que hoje é feito em três semestres no laboratório de informática, 
solicitam que parte deste estágio possa ser feito nas empresas por meio de convênio, 
para possibilitar maior facilidade de ingresso no mercado de trabalho. 
Na avaliação da dimensão 3, foi verificado que a IES oferece gabinetes de trabalho 
duplos para 2 professores, para todos os docentes em tempo integral. 
Além disso, existe gabinete para o coordenador do curso, salas para atendimento de 
professores e alunos e para uso dos colegiados de curso. 
No que tange à dimensão 4 constou-se que existe no PPC o atendimento dos requisitos 
exigidos com relação à 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). O NDE está constituído de acordo com as 
normas. A disciplina de Libras faz parte da grade curricular, podendo ser cursada em 
caráter optativo. 
Em razão do exposto e considerando os referenciais de qualidade dispostos na 
legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional da Educação Superior - 
CONAES e neste instrumento de avaliação, este Curso de Bacharelado em Ciências 
Atuariais da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, apresenta bom perfil de 
qualidade, com conceito final 4. 
CONCEITO FINAL  
4  

 

 
 


