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CONTEXTUALIZAÇÃO 
Instituição:  
A criação da UFPB data de 1955, como Universidade da Paraíba, através da Lei 
estadual número 1366, de 02/12/1955. Nessa primeira fase, ganhou existência como 
resultado da junção de algumas escolas superiores isoladas. Posteriormente, com a sua 
federalização, aprovada e promulgada pela Lei número 3835 de 13/12/1960 foi 
transformada em Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas 
universitárias então existentes nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. A partir 



de sua federalização, a UFPB desenvolveu uma crescente estrutura multicampi 
espalhando-se pelo interior do estado da Paraíba, tendo hoje 4 campus (nas cidades de 
João Pessoa, Areia, Bananeiras e Rio Tinto. 
 
 
A UFPB, Universidade Federal da Paraíba, foi instituída sob a forma de pessoa jurídica 
de direito público federal, CNPJ 24.098.477/0001-10, sediada na Cidade Universitária, 
Campus I, Bairro Castelo Branco – Município de João Pessoa – Estado da Paraíba. 
 
Os documentos analisados apresentam como missão da IES "promover o progresso 
científico, tecnológico, cultural e socioeconômico local, regional e nacional, através de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, atrelado ao desenvolvimento sustentável e 
ampliando o exercício da cidadania. formar profissionais empreendedores, conscientes 
de si próprios e do contexto onde vivem, capazes de construir uma sociedade mais 
próspera e justa mediante o desenvolvimento de competências emancipatórias e 
autônomas". O seu desejo, expresso por sua visão, é delimitado da seguinte forma 
"Uma universidade líder no processo de desenvolvimento tecnológico, científico, 
cultural e socioeconômico no âmbito local, e referência regional e nacional com 
relevante inserção internacional, caracterizada por avançadas formas de gestão e 
organização acadêmico-administrativas". 
 
A estratégia da UFPB para alcançar a sua visão e fortalecer a sua missão baseiam-se 
em três objetivos estratégicos desenhados no seu PDI, sendo eles: atender aos objetivos 
acadêmicos previstos no REUNI (onde está inserida a criação do curso de Engenharia 
de Computação), consolidar posição da UFPB entre as IES líderes da região nordeste e 
promover o desenvolvimento do estado da Paraíba de forma integrada com as demais 
instituições. 
 

Curso:  
A evolução dos conceitos tecnológicos na área de Computação e Informática têm 
criado novos nichos de conhecimento, os quais não são abarcados pelas estruturas 
curriculares dos cursos de Ciência da Computação e afins (e.g. Sistemas de 
Informação, Engenharia de Software e Tecnologia da Informação). Uma possível 
solução para este cenário seria a reformulação das grades curriculares, de modo que as 
mesmas abarcassem esta evolução do conhecimento. Porém, muitos destes nichos se 
afastam da proposta de um curso de Ciência da Computação, o qual já se encontra em 
um nível de maturidade adequado aos objetivos de ensino a que se propõe. 
Atentas a este panorama atual, universidades brasileiras, como a Universidade Federal 
de Pernambuco e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já se sensibilizaram 
da necessidade de criação de cursos com bases tecnológicas na informática, porém com 
perspectiva mais ligada a área de engenharia. Neste cenário surgiram os cursos de 
Engenharia de Computação da UFRN (1996) e UFPE (2002). 
A criação destes cursos vem suprir uma demanda por profissionais qualificados em 
áreas como microeletrônica, engenharia de sistemas embarcados (TV Digital, 
Celulares, Dispositivos Médicos, etc.), automação e controle. Atualmente tal demanda 
acaba sendo suprida por alunos do próprio curso de Ciência da Computação ou 
Engenharia Elétrica, os quais não possuem uma capacitação adequada. As deficiências 
são geralmente amenizadas por cursos de especialização, muitas vezes providos pela 
própria empresa e direcionados a problemas específicos. Esta abordagem muitas vezes 
restringe a capacidade de criação dos formandos, os quais não possuem uma visão 



geral da potencialidade das áreas ligadas à Engenharia de Computação. Neste contexto, 
a UFPB cria o curso de Engenharia de Computação como um curso singular, o qual 
transborda os limites do computador, objetivando o projeto e desenvolvimento de 
sistemas complexos (hardware e software), muitos dos quais envoltos em aspectos da 
engenharia. 
Estima-se que nos próximos anos aumente progressivamente a demanda por produtos e 
bens de consumos que cada vez mais incorporem inteligência embarcada, bem como a 
capacidade de interagir amigavelmente e de forma integrada com os seus usuários, seja 
presencial ou remotamente. Assim, esta proposta visa atender a esta demanda através 
da colocação no mercado de engenheiros de computação, empreendedores e altamente 
qualificados, para o desenvolvimento de produtos com alto valor agregado, capazes de 
suprir as necessidades que serão criadas no mercado na próxima década. Neste 
contexto, a Paraíba ainda se caracteriza como um estado exportador de produtos com 
pouco valor agregado (cana-de-açúcar, abacaxi, algodão, etc.). Para mudar este perfil, 
torna-se necessário formar uma massa crítica de pessoas com conhecimentos técnicos 
multidisciplinares, capacidade inovadora e espírito empreendedor adequados para a 
geração de empresas de base tecnológica que, integrando-se estrategicamente às 
facilidades que advirão da duplicação da BR-101, possível aumento da capacidade do 
porto de Cabedelo e política nacional para o aumento progressivo da exportação (e.g. 
futura Zona de Processamento e Exportação de Natal), mudem o quadro atual do 
estado, de produtor de commodities para exportador de produtos com maior valor 
agregado. Desta forma, pretende-se que o curso de Engenharia de Computação venha a 
contribuir para a incubação de empresas de base tecnológica aptas a atuar em um 
mercado cada vez mais globalizado, que possam futuramente agrupar-se em um polo 
de empresas de alta tecnologia na Paraíba. 

 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 
Síntese da ação preliminar à avaliação:  
A comissão avaliadora, formada pelos professores Maximiliano Pinto Damas 
(coordenador da comissão) e Danniel Cavalcante Lopes, foi designada para realização 
da avaliação no processo de reconhecimento do curso de Engenharia de Computação 
da UFPB (código 111507, protocolo 201357226), no formato presencial no turno 
integral. 
Recebido o ofício de designação, antes da visita in loco, agendada para o período de 21 
a 24 de setembro de 2014, as informações contidas no formulário eletrônico foram 
analisadas pela Comissão, bem como os documentos que serviram de base para a 
avaliação in loco (PDI, PPC, Relatórios da CPA e outros). Foi realizado contato prévio 
com a IES, por meio do Coordenador da Comissão, ocasião em que foi apresentado o 
Cronograma da Visita, elaborado previamente pelos Avaliadores. 
 
Observou-se também as informações do Despacho Saneador, que apontava dúvidas 
sobre a forma de ingresso ao curso, o endereço da oferta e a disponibilidade da 
disciplina de LIBRAS como optativa na matriz curricular do curso. 

 

  

DOCENTES 



Nome do Docente  Titulação  Regime 
Trabalho  

Vínculo 
Empregatício  

Tempo de vínculo 
initerrupto do 
docente com o 
curso 

ALEXANDRE 
NOBREGA DUARTE  Doutorado Integral  Estatutário   
ALISSON 
VASCONCELOS DE 
BRITO  

Doutorado Integral  Estatutário   

ANTONIO CARLOS 
CAVALCANTI  Doutorado Integral  Estatutário   
CHRISTIAN 
AZAMBUJA PAGOT  Doutorado Integral  Estatutário   
Clauirton De 
Albuquerque Siebra  Doutorado Integral  Estatutário   
DANIELA COELHO 
BATISTA GUEDES 
PEREIRA  

Mestrado  Integral  Estatutário   

DANIELLE ROUSY 
DIAS DA SILVA  Doutorado Integral  Estatutário   
ED PORTO BEZERRA  Doutorado Integral  Estatutário   
GUIDO LEMOS DE 
SOUZA FILHO  Doutorado Integral  Estatutário   
HAMILTON SOARES 
DA SILVA  Mestrado  Integral  Estatutário   
HUGO LEONARDO 
DAVI DE SOUZA 
CAVALCANTE  

Doutorado Integral  Estatutário   

Iguatemi Eduardo da 
Fonseca  Doutorado Integral  Estatutário   
JOSE ANTONIO 
GOMES DE LIMA  Doutorado Integral  Estatutário   
LILIANE DOS 
SANTOS MACHADO  Doutorado Integral  Estatutário   
LUCÍDIO DOS ANJOS 
FORMIGA CABRAL  Doutorado Integral  Estatutário   
MARDSON FREITAS 
DE AMORIM  Doutorado Integral  Estatutário   
Natasha Correia Queiroz 
Lino  Doutorado Integral  Estatutário   
RUY ALBERTO 
PISANI ALTAFIM  Doutorado Integral  Estatutário   
Tatiana Aires Tavares  Doutorado Integral  Estatutário   
Thais Gaudêncio do 
Rego  Doutorado Integral  Estatutário   

 



  

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  3  
1.4. Perfil profissional do egresso  3  
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise 
também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no PPC)  3  

1.6. Conteúdos curriculares  3  
1.7. Metodologia  3  
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  

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  

5  

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que 
não contemplam TCC no PPC e que não possuem diretrizes 
curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 
obrigatoriedade de TCC  

3  

1.11. Apoio ao discente  4  
1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  4  
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:Trata-se de curso na modalidade 
presencial.  
1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 
processo ensino-aprendizagem  3  

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais 
que não contemplam material didático institucional no PPC, 
obrigatório para cursos a distância (Para fins de autorização, 
considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de curso na modalidade 
presencial.  
1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA 



NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de 
interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC, obrigatório 
para cursos a distância  
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de curso na modalidade 
presencial.  
1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem   3  

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar 
também como critério de análise: disponibilidade de serviços 
assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com 
capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à 
matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos 
na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para 
cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um 
egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e 
secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto 
a referir casos que necessitem cuidados especializados)  

4  

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para 
as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam 
integração com as redes públicas de ensino no PPC  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de bacharel em Engenharia de 
Computação.  
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:Trata-se de bacharel em Engenharia de 
Computação.  
1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de 
Medicina, NSA para os demais cursos   NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de bacharel em Engenharia de 
Computação.  
1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de 
Medicina, NSA para os demais cursos    NSA 

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de bacharel em Engenharia de 
Computação.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  
O PPC previsto contempla muito bem as demandas efetivas de natureza econômica e 
social, entretanto, carece de justificativas que diferenciem o profissional com formação 
de bacharel em Engenharia de Computação, muito devido a não clareza do conceito de 
habilitações descrito no PCC. As justificativas da escolha do curso, e da sua 
localização, levam em consideração a indústria e a economia local. 
 
A IES, em seu PDI, descreve as políticas institucionais de ensino, de extensão e de 
pesquisa previstas. Essas políticas estão relacionadas de maneira suficiente com o 
curso em seu PPC, carecendo, até o momento, de apoio para implantação das 
infraestruturas necessárias na implementação plena da proposta pedagógica. 
 



Os objetivos do curso estão suficientemente coerentes, em uma análise sistêmica 
global, com os aspectos: perfil do egresso, estrutura curricular e contexto educacional. 
Falta citar claramente a especificidade desejada para o profissional a ser formado no 
curso de bacharel em Engenharia de Computação. Em conversa com os alunos não foi 
observado o entendimento claro da estrutura curricular, principalmente no que 
concerne as habilidades de formação. 
 
A estrutura curricular prevista contempla, de maneira suficiente, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: interdisciplinaridade e compatibilidade da carga horária 
total (em horas). A distribuição de carga horária entre a teoria e a prática não está 
discriminada no PPC, da mesma forma que a interdisciplinaridade entre as disciplinas 
(fato esse levantado pelos professores como melhoria futura). 
 
As atividades pedagógicas propõem soluções clássicas e são suficientemente coerentes 
com a metodologia proposta no PPC. 
 
As atividades complementares estão especificadas no PPC e, no entender da comissão, 
estão amplamente difundidas perante a comunidade acadêmica, principalmente nos 
quesitos comunicação e regulamentação. 
 
O PPC prevê a realização de estágio curricular que está regulamentado e 
institucionalizado, carecendo de informações sobre a implementação do trabalho do 
orientador do estágio. O TCC é contemplado na matriz curricular do curso, no entanto, 
carece de informação sobre metodologia de orientação, formas de apresentação e 
coordenação.  
 
O apoio ao discente previsto e implantado contempla, de maneira muito boa, o apoio 
psicopedagógico, ouvidoria e atendimento ao portadores de necessidades especiais. 
Existe programas de monitoria, por parte dos alunos. A IES carece de acessibilidade 
arquitetônica nas salas de aula e laboratórios, bem como em boa parte dos demais 
espaços de convívio. 
 
Diversas ações foram sugeridas, segundo relatos constantes nas atas do colegiado e do 
NDE, com o objetivo de atender demandas por melhoria da qualidade geral do curso. 
Existe representação discente perante as esferas superiores da IES. Os alunos possuem 
representação. 
 
O processo de acompanhamento e avaliação se dá pelo projeto pedagógico do curso, 
processo de ensino-aprendizagem, diagnóstico do curso e adequação da infraestrutura 
física. Tais processos estão descritos nas atas de colegiado e no NDE, onde percebe-se 
o encaminhamento de ações para melhoria contínua. 
 
O curso dispõe de recursos tecnológicos incipientes no processo ensino-aprendizagem, 
que permitem executar de maneira suficiente, o seu projeto pedagógico. É estimulado o 
uso de uma plataforma de ambiente virtual de aprendizagem tanto por professores 
quanto por alunos, ainda em fase de implementação. 
 
Os conteúdos curriculares carecem de informações adequadas sobre a bibliografia 
básica e complementar. 
 
Os procedimentos de avaliação dos processos de ensino aprendizagem previstos 
atendem de forma muito boa a concepção do curso definida no seu PPC. 



Segundo o PPC, apensado ao formulário eletrônico, são previstas 80 vagas anuais para 
o curso, com entradas semestrais de 40 alunos cada, todas para o turno integral. Essa 
configuração corresponde, de maneira muito boa, à dimensão do corpo docente e da 
infraestrutura disponível.  
Conceito da Dimensão 1  
3.5  
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  
2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  5  
2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a 
distância   (Indicador específico para cursos a distância)  NSA 

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

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é um bacharelado 
presencial  
2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

5  

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   
(Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   

5  

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de 
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os 
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 
– menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 
60% Conceito 3 – maior ou igual a 60% e menor que 70% Conceito 
4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou 
igual a 80%)  

5  

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de 
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de 
licenciatura     (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise 
passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% 
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e 
menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou 

3  



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)  
2.11. 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 avaliação 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:o curso em avaliação é presencial  
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)   

5  

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins 
de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. 
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a 
distância, conforme Portaria 4.059/2004   

NSA 

Justificativa para conceito NSA:o curso em avaliação é presencial  
2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para 
fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. 
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a 
distância, conforme Portaria 4.059/2004  

NSA 

Justificativa para conceito NSA:o curso em avaliação é 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 

NSA 



horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 
4.059/2004   
Justificativa para conceito NSA:o curso em avaliação é 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 avaliação é um bacharelado 
em engenharia  
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 avaliação é um bacharelado 
em engenharia  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  
O coordenador está à frente do curso desde a sua criação e tem um excelente 
relacionamento tanto com os docentes como com os discentes, o mesmo participa de 
reuniões de conselho do centro de informática. Quando somadas as experiências de 
gestão, docência no ensino superior e profissional o mesmo possui mais de dez anos, 
com mais de um ano no magistério superior. Sendo ele servidor estatutário em regime 
de dedicação exclusiva, dedicando ao menos vinte horas semanais a atividade de 
coordenação do curso. 
 
Todos os professores cadastrados no e-mec são estatutários em regime de dedicação 
exclusiva e possuem pós-graduação stricto sensu, sendo que 90% desses possuem título 
de doutorado. 40% dos docentes apresentaram comprovação de experiência 
profissional maior que dois anos, sendo que desses mais de 80% possuem experiência 
em magistério do ensino superior. Mais de 50% dos docentes possuem pelo menos 
nove publicações nos últimos três anos. 
 
O colegiado realizou diversas reuniões nos últimos dois anos, com uma excelente 
periodicidade, registro e encaminhamento das decisões, com representação no 
segmento discente, sendo que esse participou da reunião, confirmando a sua 
participação. 
 
O NDE é composto pelo coordenador e quatro docentes do curso, sendo três formados 
em engenharia elétrica e dois em computação. Dos membros que formularam o PPC 
vigente, apenas o coordenador do curso faz parte do NDE, sendo que esses estão 
acompanhando a concepção, consolidação e avaliação do PPC, muito bem. Inclusive 
foi apresentado um PPC reformulado e ainda não aprovado do curso. A comissão não 
levou em consideração as melhorias realizadas no novo PPC , o qual ainda não está 
implantado.  
Conceito da Dimensão 2  
4.7  
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 

3  



dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  
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  

NSA 

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 
– de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)  

1  

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

1  

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  

3  

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para 
cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para fins de 
autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos 
Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

3  



3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para 
cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para fins de 
autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos 
  Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

4  

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  
Todos os docentes são contratados em tempo integral, no momento da avaliação in 
loco, todos os docentes possuíam gabinetes, compartilhados com até quatro docentes. 
Apenas um docente não possui sala própria, mas o mesmo utiliza laboratório de grupo 
de pesquisa para realizar as atividades docentes e atendimento de alunos, atendendo de 
maneira suficiente ao indicador; a comissão verificou a construção do novo prédio que 
ainda não esta em funcionamento, o qual terá mais gabinetes para os docentes. 
A coordenação possui uma sala compartilhada com a coordenação de ciência da 
computação, a mesma conta com todo material necessário de escritório para 
atendimento ao aluno, além disso, a sala possui uma antessala com secretários para 
atender aos discentes. Considerando, dimensão, equipamentos, conservação, número 
de funcionários e atendimento aos discentes e docentes esse item é muito bem 



atendido. 
Todos os docentes possuem gabinete de trabalho para realizar suas atividades e 
atendimento ao discente, não sendo necessária uma sala de professores. 
As salas de aula são refrigeradas, com quadro branco, e equipamento multimídia, 
atendendo muito bem ao item considerando os aspectos: quantidade e número de 
alunos por turma, equipamentos, iluminação, acústica e dimensões em função das 
vagas autorizadas. 
O centro conta com quatro laboratórios de informática que são usados nas aulas dos 
docentes, sendo que um desses pode ser utilizado também fora do horário de aula, além 
disse boa parte da instituição é coberta por um bom sinal de internet sem fio, e os 
alunos que realizam pesquisa também podem utilizar os equipamentos dos laboratórios 
de pesquisa, atendendo muito bem ao item. 
A instituição conta com uma biblioteca central e bibliotecas setoriais. Os locais são 
amplos e arejados e com um bom acervo de maneira geral. Além disso, estão 
informatizadas e com os livros tombados ao patrimônio. Entretanto diversas 
componentes curriculares, por exemplo, introdução a microeletrônica, estrutura de 
dados e arquitetura de computadores, possui apenas um livro como referência básica, 
outras, como por exemplo, robótica possui apenas livros eletrônicos, sendo insuficiente 
para atender ao requisito de três títulos por unidade curricular. 
A instituição possui acesso a duas bibliotecas digitais, entretanto foi observado que, 
diversos componentes curriculares possuem apenas um título como bibliografia 
complementar, ou nenhum, por exemplo, introdução a microeletrônica, estrutura de 
dados e banco de dados. 
A instituição possui acesso ao portal de periódicos da capes e diversas bases de dados 
da engenharia, assim como periódicos físicos, atendendo de maneira excelente ao item. 
A instituição conta com dois laboratórios especializados: o Laboratório de Eletrônica e 
Circuitos - LABEC e o Laboratório de Engenharia de Software – COMPOSE que são 
utilizados nas disciplinas, não foi possível observar regras e/ou normas de 
funcionamento, considerando a quantidade de discentes nas turmas de laboratório 
atende ao item de maneira suficiente. 
Quanto à adequação a quantidade de vagas autorizadas e acessibilidade os laboratórios 
atende de maneira suficiente ao item. Foram apresentadas notas, equipamentos e 
espaços (no novo prédio) de novos equipamentos/laboratórios que ainda não estão 
sendo utilizados pelos discentes e docentes. 
Os discentes podem utilizar os dois laboratórios de aula, fora do horário, desde que 
possuam autorização previa do docente, sendo que esses contam com técnicos 
responsáveis pela manutenção e atendimento a comunidade, atendendo muito bem ao 
item.  
Além dos laboratórios de ensino, foram observados vários laboratórios de pesquisa 
(não usados para aula) que são utilizados por docentes e discentes envolvidos com 
esses projetos, a comissão pode verificar os: Laboratório de Sistemas Digitais – 
LASID, Laboratório de Aplicações e Vídeos Digitais – LAVID, Laboratório de 
Inteligência Artificial – LIA e o laboratório de Arquitetura e Sistemas de Software – 
LARQSS.  
Conceito da Dimensão 3  
3.2  
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

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

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?    

O curso contempla o estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme Lei n° 11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, sendo constatado em 
sua estrutura curricular e ementas conteúdos que venham a suprir o 
definido nas normas legais através da disciplina de Computador e 
Sociedade, ofertada no último semestre do curso.  
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?    

Todos os docentes possuem pós-graduação stricto sensu.  
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 é composto pelo coordenador mais quatro professores, todos 
doutores em regime de dedicação exclusiva.  
4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 
Normativa N° 12/2006)  NSA 

Justificativa para conceito NSA:o curso em avaliação é um 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 em avaliação é um 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, 

Sim  



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) 

  
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)   

Não  

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

A IES não atende plenamente ao Dec. N° 5.296/2004 em relação ao 
atendimento dos portadores de necessidades especiais. Foi criado em 2011 
o Comitê de Inclusão e Acessibilidade e partir desse núcleo um conjunto 
grande de ações foram implementadas para alunos com deficiências físicas 
e de aprendizagem, entretanto os espaços do curso avaliado carecem de 
mobilidade física decorrente de limitações arquitetônicas (falta de 
elevadores e rampas e dificuldade para acesso às salas e laboratórios).  
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 foi apontada no PPC como existente e com 60 horas, 
sendo ofertada como disciplina optativa.  
4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 
5622/2005 art. 4 inciso II, § 2)   NSA 

Justificativa para conceito NSA:o curso em avaliação 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 em murais espalhados pela 
instituição, assim como na página do curso e em redes sociais.  
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?    

O tema política ambiental é abordado em toda instituição por meio de 
atividades complementares que contribuem para a formação dos alunos do 
curso. Além disso, a disciplina Computador e Sociedade versa sobre o 
tema no seu conteúdo programático.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  
A resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002 que institui as diretrizes 
curriculares nacionais dos cursos de graduação em engenharia define no Art 6 
paragrafo primeiro os tópicos básicos que devem compor as grades curriculares, entre 
eles, química, fenômenos de transporte e resistência dos materiais. Esses conteúdos não 
são apresentados na grade curricular / PPC do curso em avaliação. Já no paragrafo 
segundo é definido que conteúdos de física e química devem possuir obrigatoriamente 
atividades em laboratório, fato esse não percebido na visita da comissão. A comissão 
reconhece os documentos da Sociedade Brasileira de Computação - SBC como 
auxiliares na formulação do PPC, sendo seguido por diversos cursos da área em 
diversas IES, mas os cursos de Engenharia possuem DCN própria que devem ser 
seguidas. Alem disso a comissão consultou o Parecer CNE/CES N 1361/2001. 
 
A comissão visitou o Comite de Inclusão e Acessibilidade - CIA, que tem realizado um 
bom trabalho com os discentes portadores de necessidades especiais, entretanto não foi 
detectado o atendimento total ao Decreto n 5296/2004, já que, por exemplo, não existe 
sinalização táctil nas áreas comuns, diversos prédios com mais de um pavimento não 
possui elevadores, ou vagas reservadas a deficiência, o campus está em obras, e o curso 
em avaliação deve mudar de endereço, o que pode resolver a situação, mas no 
momento da avaliação o decreto não é atendido.  
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  
O curso de Engenharia de Computação da UFPB, conforme o PPC apresentado, possui 
3915 horas, divididas em 1425 horas em conteúdos de formação básica, 1320 horas em 
conteúdos de formação profissional, 300 horas de estágio supervisionado, 390 horas de 
conteúdos complementares obrigatórios, 240 horas de conteúdos complementares 
optativos e 240 horas em atividades complementares. A oferta do curso é de 80 vagas 
anuais, 40 a cada cada semestre, na modalidade presencial no turno integral. 
 
Em relação aos requisitos legais, o curso não atende as diretrizes curriculares nacionais 
dos cursos de engenharia no que se refere aos conteúdos de formação básica. Também 
não atende totalmente o Decreto número 5296/2004 no que concerne a mobilidade 
arquitetônica para alunos portadores de necessidades especiais. 
 
Considerando as informações do Despacho Saneador a comissão de avaliação verificou 
que: 
 
- a disciplina de LIBRAS é ofertada na matriz curricular do curso com carga horária de 



60 horas e a comunidade acadêmica reconhece a sua oferta. 
 
- a forma de acesso ao curso pelos candidatos é via Sisu, ocorrendo duas vezes ao ano. 
 
- o endereço do curso é na Cidade Universitária, CEP 58051-900. 
 
Por tudo isso aqui relatado, e, considerando ainda os referenciais de qualidade 
dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES) e neste instrumento de avaliação, o curso de Bacharel 
em Engenharia de Computação da UFPB apresenta os seguintes conceitos: 
 
- DIMENSÃO 1: 3,5 
 
- DIMENSÃO 2: 4,7 
 
- DIMENSÃO 3: 3,2 
 
Sendo assim, o conceito final do curso é 4,0, o que indica um perfil MUITO BOM de 
qualidade.  
CONCEITO FINAL  
         4  

 

 
 


