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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), criada pela Lei Estadual nº 1366, de 02 de 

dezembro de 1955, com a denominação de Universidade da Paraíba, ganhou existência 

como resultado da junção de algumas escolas superiores isoladas. Posteriormente, com 



a sua federalização, aprovada e promulgada pela lei nº 3.835 de 13.12.60, foi 

transformada em Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas 

universitárias então existentes nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. 

Atualmente a UFPB possui 4 campi: campus I na cidade de João Pessoa, campus II na 

cidade de Areia, campus III na cidade de Bandeirantes e campus IV nas cidades 

Maranguape e Rio Tinto. 

Consiste em uma instituição autárquica de regime especial, de ensino, pesquisa e 

extensão, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro no município de João 

Pessoa/PB, na cidade Universitária, s/n, Bairro Castelo Branco, CEP. 58091-900.  

A IES tem como missão institucional buscar integrar-se à sociedade, promover o 

progresso científico, tecnológico, cultural e socioeconômico local, regional e nacional, 

através das atividades de ensino, pesquisa e extensão atrelados ao desenvolvimento 

sustentável e ampliando o exercício da cidadania. 

O Centro de Ciências Jurídicas encontra-se no campus I e possui configuração 

peculiar, devido à existência de dois cursos de Direito a ele vinculados: um que existe 

desde 1951 e funciona na cidade universitária; e outro, decorrente da Resolução nº 

03/2009, do Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba (CONSUNI), 

a qual criou o Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ), vinculado ao CCJ, mas que 

possui uma coordenação própria.  

Apesar desta estruturação, a mesma Resolução explicita que o curso é uma extensão 

física do CCJ e terá o mesmo projeto político pedagógico do curso de Direito existente, 

aprovado pelo CONSEPE. 

Desde sua criação, considerando que o primeiro vestibular ocorreu em 2009, o curso de 

Direito funciona provisoriamente em João Pessoa, na Faculdade de Direito da Praça 

João Pessoa, s/n, centro, CEP. 58091-90, devendo ocorrer mudança para as novas 

instalações em 2014, segundo informações dos dirigentes da IES.  

João Pessoa, município sede da UFPB, é a capital do Estado. Fundada em 1585, é a 

terceira capital do Estado mais antiga do Brasil. Constitui a cidade com maior 

economia do Estado da Paraíba, com um parque industrial complexo, formado por 

diversos segmentos. O turismo é grande produtor de renda e gerador de empregos, 

além do comércio e dos serviços, que também possuem grande participação econômica 

na cidade.  

A IES possui o CRDH - Centro de Referência em Direitos Humanos, constituído a 

partir de parceria entre a UFPB e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República, que consiste em espaço de defesa e promoção dos Direitos 

Humanos, realizadas através da assessoria a grupos vulneráveis, com vistas à 

democratização do acesso à Justiça e à construção de uma cultura de Direitos 

Humanos. Deste modo, a UFPB apresenta destaque nacional no campo dos Direitos 

Humanos, principalmente no campo da extensão universitária, apresentando as lutas 

em defesas dos direitos humanos em várias dimensões: questão carcerária, defesa do 

direito à moradia, reforma urbana, reforma agrária, educação popular, direitos da 

população LGBTT, questões étnico/raciais, relação de gênero e geracional, defensores 

de direitos humanos.  

Mister salientar os diversos projetos de extensão apresentados, tais como: MEDIAC 

(Núcleo de Extensão e Pesquisa em Mediação de Conflitos), Ymyrapytã - Populações 

tradicionais e Meio Ambiente, NEP - Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacarú - 

Assessoria Jurídica, Educação Popular e a luta pelo trabalho, etc. 

Curso:  



O Curso de Direito da UFPB objeto desta avaliação de reconhecimento é oferecido 

provisoriamente – suas novas instalações na cidade de Santa Rita estão em período de 

finalização - na Praça Presidente João Pessoa, S/N, Centro, João Pessoa/PB, CEP – 

58001-970, tendo sido criado pela Resolução Nº 03/2009, de 09 de junho de 2009, do 

Conselho Universitário, que “cria o Departamento de Ciências Jurídicas no âmbito do 

Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)” e “autoriza o funcionamento do curso de Direito 

na cidade de Santa Rita-PB”. O Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) possui uma 

configuração peculiar devido à coexistência de dois Cursos de Direito a ele vinculados: 

um, que existe desde 1951 e funciona na cidade universitária, e outro, fruto do REUNI, 

criado pela referida Resolução. Ambos os cursos possuem um mesmo PPC, mas o 

curso de Direito da cidade de Santa Rita tem coordenação própria. O PDI da UFPB 

estabelece o número de 200 (duzentas) vagas a serem oferecidas anualmente pelo 

curso, 100 (cem) no turno matutino e 100 (cem) no turno noturno, sendo que dos 100 

de cada turno (50) cinquenta entram no vestibular do início do ano e 50 (cinquenta) 

naquele do meio do ano. O número total de alunos matriculados no curso é atualmente 

782. O vestibular de 2014.1, excepcionalmente, não será realizado, em razão do 

número de docentes – 27 – não ser suficiente para atender o acolhimento de novos 

alunos. O curso tem uma carga horária total de 4245 (quatro mil e duzentas e quarenta 

e cinco) horas, distribuídas em 3945 (três mil e novecentas e quarenta e cinco) horas de 

aulas teóricas e 300 (trezentas) horas de aulas práticas, e sua integralização encontra-se 

definida para 05 (cinco) anos, prazo correspondente ao tempo mínimo, e 08 (oito) anos, 

no caso do tempo máximo. A Profa. Duina Porto é a Coordenadora do curso desde 

dezembro de 2012. Seu regime de trabalho é dedicação exclusiva. Ela é Bacharela em 

Direito pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – e mestra, também em 

Direito, pela UFPB. O Núcleo Docente Estruturante do Curso, instituído, 

originalmente, em agosto de 2010, apresenta atualmente a seguinte composição: 

1) ADRIANA DE ABREU MASCARENHAS: Docente do Curso de Direito de João 

Pessoa, mestre em Direito, graduada em Direito. 2) EDWARD ANTONIO PINTO DE 

LEMOS: Docente do Curso de Direito de João Pessoa, mestre em Direito, graduado 

em Direito. 3) GIORGGIA PETRUCCE LACERDA E SILVA: Docente do Curso de 

Direito de João Pessoa, mestre em Direito, graduada em Direito. 4) MARIA LÍGIA 

MALTA DE FARIAS: Presidente do NDE, docente do Curso de Direito de João 

Pessoa, mestre em Direito. 5) MÁRCIO FLÁVIO LINS E SOUTO: Docente do Curso 

de Direito de João Pessoa, mestre em Direito, graduado em Direito. 6) LENILMA 

CRISTINA SENA DE F. MEIRELLES: Docente do Curso de Direito de João Pessoa, 

mestre em Direito, graduada em Direito. 7) TALDEN QUEIROZ FARIAS: Docente 

do Curso de Direito de João Pessoa, mestre em Direito, graduado em Direito. 8) ANA 

ADELAIDE GUEDES PEREIRA ROSA: Docente do Curso de Direito de João 

Pessoa, mestre em Direito, graduada em Direito. 9) FERNANDO ANTONIO DE 

VASCONCELOS: Docente do Curso de Direito de João Pessoa, doutor em Direito, 

mestre em Direito, graduado em Direito, regime de trabalho de 40h. 10) BELINDA 

PEREIRA DA CUNHA: Docente do Curso de Direito de João Pessoa, doutora em 

Direito, mestre em Direito, graduada em Direito. 11) DUINA MOTA DE 

FIGUEIREDO PORTO: Coordenadora do Curso de Direito de Santa Rita, mestre em 

Direito, graduada em Direito. 12) EDUARDO FERNANDES DE ARAÚJO: Docente 

do Curso de Direito de Santa Rita, mestre em Direito, graduado em Direito. 13) 

LUDMILA CERQUEIRA CORREIA: Docente do Curso de Direito de Santa Rita, 

mestre em Direito, graduada em Direito.  

Registre-se que 12 dos 13 professores integrantes do NDE são contratados em regime 

de Dedicação Exclusiva, tendo o 13º regime de 40h. Todos possuem titulação 



acadêmica – Mestrado e/ou Doutorado - obtida em programas de pós-graduação stricto 

sensu.  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

A comissão avaliadora formada pelos professores Dea Carla Pereira Nery 

(coordenadora) e Francisco de Assis Brandão dos Reis foi designada para realização da 

Avaliação nº 103317, Protocolo nº 201306810, com visita realizada no período de 02 a 

05 de fevereiro de 2014, a Universidade Federal da Paraíba, para reconhecimento do 

Curso de Direito.  

Constatou-se que não existe divergência no endereço de visita com o endereço de 

ofício da designação. Portanto, a IES funciona regularmente na Praça Presidente João 

Pessoa, s/n, CEP. 58001970. Mister ressaltar que funciona provisoriamente neste 

endereço, devendo ocorrer mudança para novas instalações, que encontram-se em 

finalização das obras.  

Os procedimentos de análise e verificação in loco foram realizados pela comissão, 

atendendo às normas e premissas do Instrumento de Avaliação de Cursos vinculado ao 

sistema e-MEC e, de forma antecipada, foram vistos os documentos protocolados pela 

UFPB e as questões relevantes que circundam o ambiente socioeconômico, como 

forma de compreender os aspectos considerados imprescindíveis para o curso em 

análise. Os documentos apensados pela IES no ato de abertura do processo e que foram 

analisados pela Secretaria reguladora do MEC, bem como o Projeto Pedagógico do 

Curso, foi objeto de apreciação da comissão. Durante o período de avaliação, a IES 

apresentou documentos comprobatórios que foram confrontados com as informações 

constantes nos apêndices do sistema e-MEC. 

O processo de Avaliação in loco para fins de Reconhecimento do Curso transcorreu 

dentro da normalidade e contou com apoio institucional, no sentido de disponibilização 

de documentos e informações, bem como da devida infraestrutura necessária. Dessa 

forma, o cronograma previamente estabelecido junto a IES foi executado normalmente, 

e permitiu que todas as dimensões consideradas no processo de avaliação in loco 

fossem abordadas em sua plenitude. A comissão, recém-chegada à IES, reuniu-se com 

a Diretora de Ensino da unidade para ratificar o plano de visita, enviado pela 

Coordenadora da Comissão à IES, e estabeleceu o roteiro definitivo dos procedimentos 

avaliativos. A agenda de trabalho da comissão incluiu, no primeiro dia, além das visitas 

às instalações físicas e ao laboratório de informática, reuniões com grupos de 

dirigentes, coordenadora de curso, com docentes, com membros da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) e com integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e 

alunos. Já no segundo dia, incluiu, predominantemente, agenda para redação do 

relatório de avaliação no sistema E-MEC.  

 

 

 

 

 

  



DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o 

curso 

Adriano Marteleto 

Godinho  
Mestrado  Integral  Estatutário  37 Mês(es) 

Alessandra Danielle 

Carneiro Dos Santos 

HilaRio  

Mestrado  Integral  Estatutário  30 Mês(es) 

ANA CLARA 

MONTENEGRO 

FONSECA  

Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

ANA LIA VANDERLEI 

DE ALMEIDA  
Mestrado  Integral  Estatutário  51 Mês(es) 

ANA PAULA CORREIA 

DE ALBUQUERQUE 

DA COSTA  

Mestrado  Integral  Estatutário  40 Mês(es) 

ANTONIO AECIO 

BANDEIRA DA SILVA  
Mestrado  Integral  Estatutário  7 Mês(es) 

DANIELLE DA ROCHA 

CRUZ  
Mestrado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

Demetrius Almeida Leao  Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es) 

Duina Porto Belo  Mestrado  Integral  Estatutário  31 Mês(es) 

EDUARDO 

FERNANDES DE 

ARAUJO  

Mestrado  Integral  Estatutário  50 Mês(es) 

EVELINE LUCENA 

NERI DE QUEIROZ  
Mestrado  Integral  Estatutário  51 Mês(es) 

FELIPE AUGUSTO 

FORTE DE 

NEGREIROS 

DEODATO  

Doutorado  Parcial  Estatutário  31 Mês(es) 

GISCARD FARIAS 

AGRA  
Mestrado  Integral  Estatutário  50 Mês(es) 

Gutemberg Cardoso Agra 

de Castro  
Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es) 

HUGO BELARMINO 

DE MORAIS  
Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es) 

Juliana Toledo Araujo 

Rocha  
Mestrado  Integral  Estatutário  47 Mês(es) 

Ludmila Cerqueira 

Correia  
Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Nelson Gomes Santana e Mestrado  Integral  Estatutário  47 Mês(es) 



Silva Junior  

NEWTON DE 

OLIVEIRA LIMA  
Mestrado  Integral  Estatutário  50 Mês(es) 

PEDRO PONTES DE 

AZEVEDO  
Mestrado  Integral  Estatutário  38 Mês(es) 

RAQUEL MORAES DE 

LIMA MANGABEIRA  
Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Roberto Cordoville 

Efrem de Lima Filho  
Mestrado  Integral  Estatutário  51 Mês(es) 

ROBSON ANTÃO DE 

MEDEIROS  
Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es) 

SVEN PETERKE  Doutorado  Integral  Estatutário  47 Mês(es) 

TATYANE 

GUIMARAES 

OLIVEIRA  

Mestrado  Integral  Estatutário  30 Mês(es) 

ULISSES DA SILVEIRA 

JOB  
Mestrado  Integral  Estatutário  51 Mês(es) 

WALDEMAR DE 

ALBUQUERQUE 

ARANHA NETO  

Mestrado  Integral  Estatutário  10 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  

Justificativa para conceito 4:  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  5  

Justificativa para conceito 5:  

1.3. Objetivos do curso  5  

Justificativa para conceito 5:  

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  4  

Justificativa para conceito 4:  

1.7. Metodologia  4  



Justificativa para conceito 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  

4  

Justificativa para conceito 4:  

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  

4  

Justificativa para conceito 4:  

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  

Justificativa para conceito 4:  

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:NSA  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 

processo ensino-aprendizagem  
2  

Justificativa para conceito 2:  

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  

Justificativa para conceito NSA: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  

Justificativa para conceito NSA:NSA  

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem   
4  

Justificativa para conceito 4:  



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)  

2  

Justificativa para conceito 2:  

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: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  

Justificativa para conceito NSA:NSA  

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

Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NSA  

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos    
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NSA  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

1.1. O PPC contempla muito bem as demandas efetivas de natureza econômica e 

social.  

1.2. As políticas institucionais de ensino, de extensão e pesquisa estão previstas/ 

implantadas no âmbito do curso de modo excelente. 

1.3. Os objetivos do Curso, previstos no PPC, apresentam excelente coerência, em uma 

análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura 

curricular e contexto educacional. 

1.4 No PPC o perfil profissional expressa muito bem as competências do egresso, 

buscando formar um profissional do Direito com sólida formação técnico-acadêmica e 

humanística, aliada a uma visão interdisciplinar dos fenômenos jurídicos-sociais e a 

conduta ética. 

1.5 A estrutura curricular prevista contempla muito bem em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga 

horária total, etc. 

1.6.Os conteúdos curriculares implantados possibilitam muito bem o desenvolvimento 

do perfil profissional do egresso. 

1.7 As atividades pedagógicas apresentam muito boa coerência com a metodologia 

prevista no curso. 

1.8. O estagio curricular supervisionado está muito bem regulamentado, considerando 



em uma análise sistêmica e global.  

1.9. As atividades complementares previstas estão muito bem regulamentadas. 

1.10. O TCC previsto está muito bem regulamentado, considerando em uma análise 

sistêmica e global os aspectos carga horária, forma de apresentação, orientação, etc. 

1.11. Ouvidos coordenadora, professores e estudantes, ficou constatado que o apoio 

discente no âmbito do curso é suficientemente contemplado, através da participação 

estudantil em projetos de pesquisa e extensão, pela atenção direta dos docentes aos 

alunos fora de sala de aula, pelo apoio da coordenação e docentes às atividades dos 

estudantes por meio do seu centro estudantil, etc. 

1.12 As ações acadêmico-administrativas em decorrência de auto-avaliações e 

avaliações externas estão implantadas de maneira suficiente, comprovada pela 

existência de CPA. 

1.13.NSA 

1.14 As tecnologias de informação e comunicação (TICs) que estão implantadas no 

processo de ensino-aprendizagem permitem executar, de maneira insuficiente, o 

projeto pedagógico do curso. 

1.15 e 1.16. NSA 

1.17. Os procedimentos de avaliação existentes no curso atendem muito bem à 

concepção do curso definida no seu Projeto Pedagógico de Curso. 

1.18 A relação vagas implantadas/corpo docente é de 200/27, atendendo de modo 

insuficiente a dimensão do corpo docente, e às condições de infra-estrutura. 

1.19 a 1.22. NSA  

Conceito da Dimensão 1  

3.7  

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  4  

Justificativa para conceito 4:  

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

Justificativa para conceito 4:  

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 se desenvolve integralmente na 

modalidade 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  

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos 

presenciais, obrigatório para cursos a distância  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso de Direito avaliado é presencial.  

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

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se 
5  



CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

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)   

3  

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  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito NSA:O curso em pauta é um bacharelado.  

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  

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:nsa  



2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   4  

Justificativa para conceito 4:  

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  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito NSA:O curso se desenvolve integralmente na 

modalidade 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:O curso se desenvolve integralmente na 

modalidade 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:O curso se desenvolve integralmente na 

modalidade 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:O curso em pauta é um bacharelado em 

Direito.  

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 pauta é um bacharelado em 

Direito.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

2.1.O NDE (Núcleo Docente Estruturante), ativo, sob a direção da coordenadora do 

Curso, professora Duina Porto, funciona muito bem quando observado pelos aspectos 

de concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC.  



2.2. A coordenadora do curso, professora Duina Porto, tem atuação muito boa. O seu 

relacionamento com os alunos e docentes tem essa qualidade, da mesma forma que 

muito boa é a sua participação enquanto gestora acadêmica e sua representatividade 

junto aos órgãos colegiados superiores da universidade. 

2.3. NSA. 

2.4. A coordenadora do Curso, professora Duina Porto, tem experiência profissional, 

de magistério superior e de gestão acadêmica maior de 10 anos. Assim distribuída: 12 

anos de advocacia, 8 anos e sete meses de magistério superior e 3 anos e 10 meses de 

gestão acadêmica. 

2.5. A coordenadora do Curso, professora Duina Porto, é contratada pela UFPB em 

regime de 40 horas (Dedicação Exclusiva). 

2.6. NSA. 

2.7. 100% dos 27 docentes do Curso são portadores de pós-graduação stricto sensu. 

Assim: 24 são portadores do título de mestre e 3 do título de doutor. 

2.8. Dos 27 docentes do Curso, apenas 3 são doutores, isto é, 11,1%. 

2.9. Dos 27 docentes do Curso, 25 são contratados em regime de 40 horas (dedicação 

exclusiva) e 2 em regime de 40 horas sem dedicação exclusiva. 

2.10. Dos 27 docentes do Curso, apenas 10 (37%) têm experiência profissional, 

excluídas as atividades de magistério superior. 

2.11. NSA. 

2.12. A totalidade dos 27 professores - portanto, 100% - tem experiência de mais de 

três anos de magistério superior. 

2.13. NSA. 

2.14. O Colegiado do Curso está muito bem institucionalizado, tendo em vista os 

aspectos de representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, etc. 

2.15. Dos 27 docentes do curso, 14 (51.8%) têm produção científica nos últimos três 

anos. A distribuição desta produção entre os professores a leva a ser acolhida como 

melhor expressa pela ideia de que "pelo menos 50% dos docentes têm entre 1 a 3 

produções nos últimos 3 anos. 

2.16. NSA. 

2.17. NSA. 

2.18. NSA. 

2.19. NSA. 

2.20. NSA.  

 

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)  

1  

Justificativa para conceito 1:  

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 

acadêmicos  
2  



Justificativa para conceito 2:  

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  

2  

Justificativa para conceito 2:  

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)  

2  

Justificativa para conceito 2:  

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

autorização, considerar os laboratórios de informática implantados 

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

bacharelados/licenciaturas)  

3  

Justificativa para conceito 3:  

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)  

3  

Justificativa para conceito 3:  

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, 

considerar o acervo da bibliografia complementar disponível para o 

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

bacharelados/licenciaturas)  

3  

Justificativa para conceito 3:  

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)  

3  

Justificativa para conceito 3:  

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  



Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito 3:  

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:NSA  

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório 

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

cursos    

3  

Justificativa para conceito 3:  

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   

3  

Justificativa para conceito 3:  

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:NSA  

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o 

curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NSA  

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: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  

Justificativa para conceito NSA: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  

Justificativa para conceito NSA: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  

Justificativa para conceito NSA: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  

Justificativa para conceito NSA:NSA  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

3.1. Não existem gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo 

integral. 

3.2. O espaço destinado às atividades de coordenação é insuficiente, pois nele não há 

qualquer lugar para o trabalho do coordenador, além da sala ser bastante pequena para 

abrigar todas as funções a serem nela desenvolvidas. 

3.3. A sala de professores implantada para os docentes do curso é insuficiente, posto 

que é mal ventilada – e quando a janela é aberta o vento entra por ela e leva papéis e 

derruba objetos – e quente, a sua acústica é ruim – máxime quando a janela está aberta 

para a rua, que é movimentada, e, não estando, o calor é bastante forte –, além de ser 

mal conservada. 

3.4. O curso funciona em nove salas, insuficientes para as suas atividades, que 

precisam de um mínimo de 10. O cancelamento do vestibular 2014.1 foi causado 

também pela insuficiência de salas, pois, havendo o vestibular, seriam 10 turmas para 

funcionar nas 9 salas disponíveis, o que é impossível. Além disso, as salas existentes 

são pequenas, mal conservadas, não equipadas com data show, detentoras de cadeiras 

antigas, mal conservadas e desconfortáveis, com quadros mal cuidados, etc. 

3.5. A IES possui 1 laboratório de informática (LINJUR), que possui 10 computadores, 

sendo 9 para alunos e 1 para servidor, todos com acesso a internet. Possui também rede 

wifi em todo o campus. 

3.6. A Biblioteca do campus é pequena, com acervo tombado, atendendo de forma 

suficiente, com o mínimo de 3 títulos por unidade curricular, na proporção média de 

um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais. Existe o sistema de 

empréstimos com as demais bibliotecas da UFPB, possibilitando acesso ao acervo 

destas.  

3.7.A Bibliografica complementar possui pelo menos 3 títulos por unidade curricular, 

com dois exemplares de cada título ou com acervo virtual.  

3.8. Existem assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob 

forma virtual, através de convênio com a Vlex.com, que dá acesso a mais de 60 

milhões de documentos de mais de 120 países e disponíveis em 13 idiomas.  

3.9. a 3.11. O curso possui os seguintes laboratórios didáticos especializados: LINJUR 

– Laboratório de Informática Jurídica; NPJ – Núcleo de Prática Jurídica e Clínica de 

Direitos Humanos; CRDH – Centro de Referência em Direitos Humanos; 

LAPSUS – Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade Humana e Segurança 

Pública;  

MEDIAC – Núcleo de Extensão e Pesquisa em Mediação, que atendem de maneira 



suficiente ao curso de Direito.  

3.11 a 3.21. NSA  

Conceito da Dimensão 3  

2.6  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que 

não têm Diretrizes Curriculares Nacionais  
Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

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  

Justificativa para conceito 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 e atividades curriculares do curso  

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

dezembro de 1996)   
Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?   
 

O corpo docente é composto de 24 Mestres e 3 Doutores, totalizando 27 

docentes  

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 

1, de 17/06/2010)  
Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

O NDE atende à normativa pertinente?  
 

O NDE do Curso de Direito de Santa Rita foi alterado, através da Portaria 

nº 004/2013/AGP/CCJ/UFPB, sendo atualmente composto pelos docentes 

Adriana de Abreu Mascarenhas, Edward Antônio Pinto de Lemos, 

Giorggia Petrucce Lacerda e Silva, Maria Lígia Malta de Farias, Márcio 

Flávio Lins e Souto, Lenilma Cristina SEna de Figueiredo Meirelles, 

TAlden Queiroz Farias, Ana Adelaide Guedes Pereira Rosa, Fernando 

Antônio de Vasconcelos, Belinda Pereira da Cunha, Duina Porto, Eduardo 

Fernandes de Araújo e Ludmila Cerqueira Correia.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 

Normativa N° 12/2006)  
NSA  



Justificativa para conceito NSA: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  

Justificativa para conceito NSA: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  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito 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)   

Não  

Justificativa para conceito Não:  

Critério de análise:  

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

mobilidade reduzida?    

A IES funciona provisoriamente em edifício tombado, impossibilitando 

realização de obras (elevadores, rampas, etc) que determinem a 

acessibilidade.  



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

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

O PPC contempla a disciplina de libras como conteúdo complementar 

optativo.  

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

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

Justificativa para conceito NSA: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  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e 

virtual?    

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas 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  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente?    

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

Quanto aos requisitos legais e normativos, constatou-se que: 

4.1- O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

4.2 - Os conteúdos atinentes às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

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

Indígena, determinados pela Lei nº 11.645 de 10/03/2008 e Resolução CNE/CP nº 01 

de 17/06/2004, são contemplados no Projeto Pedagógico do Curso, estando inclusa nas 

disciplinas e atividades curriculares nacionais. 

4.3 - O corpo docente apresentado pela IES possui formação em nível de pós-

graduação Stricto Sensu. Dos 27 docentes, 24 são mestres e 3 são doutores. 

4.4 – A composição do NDE está consonante com a Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010.  

4.5 - NSA. 

4.6 - NSA 



4.7 - O curso atende a carga horária mínima, possuindo 4.245 horas 

4.8 - O curso atende ao tempo de integralização proposto nas resoluções. 

4.9- Não existem condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida, pois o acesso é exclusivo por escadas. Contudo, o curso funciona 

provisoriamente neste local, devendo ocorrer em 2014 mudança para outro local, onde 

a construção encontra-se em finalização 

4.10-A disciplina LIBRAS consta no PPC como optativa (Dec. N° 5.626/2005). 

4.11- NSA, por ser curso presencial. 

4.12- As informações acadêmicas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual. 

4.13 - Foram constatadas que as temáticas pertinentes à educação ambiental (Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) estão 

contidas na proposta pedagógica do curso e são apresentadas em alguns projetos de 

pesquisa 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

Esta comissão, com base nas 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 (diretrizes da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e este instrumento) atribui os 

seguintes conceitos por Dimensão: 

 

DIMENSÃO - CONCEITO 

Dimensão 1 - 3,7 

Dimensão 2 - 4,0 

Dimensão 3 - 2,6 

 

Portanto, diante do exposto, e considerando ainda os referenciais de qualidade 

descritos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) e neste instrumento de avaliação, este curso de Direito 

apresenta um perfil de qualidade satisfatório (conceito final 3).  

CONCEITO FINAL  

3  
 

 


