
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

Informações gerais da avaliação:  

Protocolo:  201200151  

Código MEC:  651101  

Código da 

Avaliação:  
96293  

Ato 

Regulatório:  
Reconhecimento de Curso  

Categoria 

Módulo:  
Curso  

Status:  Finalizada  

Instrumento:  
249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a 

distância - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Curso  

Tipo de 

Avaliação:  
Avaliação de Regulação  

Nome/Sigla da IES:  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB  

Endereço da IES:  

48172 - Unidade sede - Cidade Universitária, s/n Castelo Branco. João Pessoa - PB.  

CEP:58051-900  

Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):  

ENGENHARIA DE MATERIAIS  

Informações da comissão:  

N° de 

Avaliadores :  
2  

Data de 

Formação:  
07/12/2012 14:02:03  

Período de 

Visita:  
24/02/2013 a 27/02/2013  

Situação:  Visita Concluída  

Avaliadores "ad-hoc":  

RICARDO SHITSUKA (01211419851) -> coordenador(a) da comissão  

Fernando Darci Pitt (01692101978)  
 

  

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi criada pela Lei Estadual 1.366, de 02 de 

dezembro de 1955, e instalada sob o nome de Universidade da Paraíba como resultado 

da junção de algumas escolas superiores. Posteriormente, com a sua federalização, 



aprovada e promulgada pela Lei nº. 3.835 de 13 de dezembro de 1960 foi transformada 

em Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas universitárias 

existentes nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. Em seu PDI a UFPB define 

como missão o que segue: “Integrada à sociedade, promover o progresso científico, 

tecnológico, cultural e socioeconômico local, regional e nacional, através das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, atrelado ao desenvolvimento sustentável e 

ampliando o exercício da cidadania”. A partir de sua federalização, a UFPB 

desenvolveu uma crescente estrutura multicampi, distinguindo-se, nesse aspecto, das 

demais universidades federais do sistema de ensino superior do país que, em geral, têm 

suas atividades concentradas num só espaço urbano. Essa singularidade expressou-se 

por sua atuação em sete campi implantados nas cidades de João Pessoa, Campina 

Grande, Areia, Bananeiras, Patos, Sousa e Cajazeiras. No início de 2002, a UFPB 

passou pelo desmembramento de quatro, dos seus sete campi. A Lei nº. 10.419 de 9 de 

abril de 2002 criou, por desmembramento da UFPB, a Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), com sede em Campina Grande. A partir de então, a UFPB 

ficou composta legalmente pelos campi de João Pessoa (capital), Areia e Bananeiras, 

passando os demais campi (Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa) a serem 

incorporados pela UFCG. Dentro do Plano de Expansão das instituições públicas de 

ensino superior, denominado Expansão com Interiorização, do Governo Federal, a 

UFPB criou em 2005 mais um campus, no Litoral Norte do Estado, abrangendo os 

municípios de Mamanguape e Rio Tinto. Em 2011, a UFPB está estruturada da 

seguinte forma: Campus I, na cidade de João Pessoa, compreendendo os seguintes 

Centros: Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN); Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CCHLA); Centro de Ciências Médicas (CCM); Centro de 

Ciências da Saúde (CCS); Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); Centro de 

Educação (CE); Centro de Tecnologia (CT); Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) e 

Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR); Campus II, na cidade de 

Areia, compreendendo o Centro de Ciências Agrárias (CCA); o Campus III, na cidade 

de Bananeiras, abrangendo o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias 

(CCHSA) e o Campus IV, nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto, com o Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação (CCAE). Dois novos centros foram criados em 2011 

pelo Conselho Universitário (CONSUNI). São eles: o Centro de Informática e o Centro 

de Energias Alternativas Renováveis. Nos últimos cinco anos, com a adesão ao novo 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI), do Governo Federal, 

a UFPB conseguiu dobrar de tamanho e, hoje, já é a instituição de ensino superior do 

Norte e Nordeste do país a oferecer o maior número de vagas no seu processo 

seletivo. Em 2005, a UFPB oferecia cerca de 3.700 vagas por ano. Para 2012, são 

8.020 vagas distribuídas pelo Processo Seletivo Seriado (PSS) e pelo ENEM/SISU. 

Desde sua criação e ao longo de toda sua história, a UFPB vem cumprindo papel 

fundamental na promoção do ensino, da pesquisa e da extensão. Na esfera da educação 

superior, a UFPB tem o reconhecimento social como resultado de sua histórica 

contribuição, tanto para o avanço científico e tecnológico regional, quanto para a 

formação de quadros profissionais de excelência para o Estado da Paraíba e para o 

restante do país, com destaque para a Região Nordeste. 

Curso:  

O curso de bacharelado em Engenharia de Materiais da Universidade Federal da 

Paraíba é oferecido no Campus João Pessoa que se situa na Cidade Universitária, S/N, 

no bairro Castelo Branco da Cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. De 

acordo com informações protocoladas no sistema e-MEC o curso oferece anualmente 



80 vagas, 40 vagas para cada semestre. O funcionamento do curso é em turno diurno, 

com uma carga horária total de 3.615 horas, divididas da seguinte forma: 2.175 horas 

com conteúdos de formação básica, 1.260 horas com conteúdos de formação 

complementar obrigatória incluindo o estágio supervisionado, 60 horas com conteúdos 

de formação complementar flexível e 120 horas com conteúdos optativos. O tempo 

mínimo e máximo para integralização curricular é respectivamente: 4 anos ou 8 

semestres letivos e 6 anos ou 12 semestres letivos. O coordenador do curso, professor 

Cláudio Alves de Siqueira Filho é graduado em Engenharia Mecânica, possui mestrado 

em Engenharia Mecânica e doutorado em Engenharia Mecânica e ampla experiência 

docente. O NDE é formado por cinco professores e o coordenador do curso, os 

membros foram designados pela portaria no. 01/2010-DEMAT. Todos os membros do 

NDE possuem título de doutor e regime de trabalho de dedicação exclusiva e fazem 

parte do curso há mais de 2 anos.  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

Esta comissão foi designada pelo ofício CGACGIES / DAES / INEP de 07 de 

dezembro de 2012, para o ato de Autorização do Curso Engenharia de Materiais, da 

Universidade Federal da Paraíba, presencial, com endereço na Cidade Universitária, 

Campus I, s/n CEP: 58051900 - João Pessoa/PB. Processo e-mec nº 201200151, 

avaliação nº 96293. Os contados e envio da proposta da agenda ocorreram com mais de 

4 semanas de antecedência. 

 

Previamente ao deslocamento para a IES, foram analisadas as informações constantes 

no sistema e-MEC (documentação do PPC e PDI, bem como dados sobre o 

funcionamento do curso), além da legislação inerente a este processo avaliativo. 

 

A IES providenciou uma sala com dois computadores conectados a internet, privativa 

para a Comissão, com impressora,materiais de expediente e documentação relativa à 

avaliação. A reunião de abertura, foi realizada com a presença do Diretor do Centro de 

Tecnologia e o Coordenador do Curso. 

 

Já no local da avaliação, foi inicialmente analisada a documentação fornecida sobre o 

funcionamento do curso e sobre as atividades e dados dos docentes. Analisaram-se 

também os documentos mais importantes da IES e do curso postados no sistema e-

Mec, bem como a documentação solicitada pelos avaliadores quanto a atos legais 

constitutivos, comprovações da realização de atividades diversas - como reuniões de 

trabalho das instâncias administrativas e acadêmicas da IES referentes ao curso (atas), 

regimentos de TCC, Estágio e atividades complementares, dentre outros. 

 

No primeiro dia de avaliação, foram realizadas as reuniões com o coordenador do 

curso, com a CPA, com o NDE, com os docentes em geral. Neste mesmo dia, também 

foram realizadas visitas aos laboratórios, salas de aula, centro de computação, além da 

biblioteca. 

 

No segundo dia da avaliação se deu a reunião com os discentes do curso e por fim, 

decorreu-se os trabalhos internos da comissão. 



 

A reunião de encerramento se realizou no segundo dia, a partir das 19h com a 

participação do Coordenador do Curso e Chefe do Departamento de Engenharia de 

Materiais.  
 

  

DOCENTES 

Nome do 

Docente  
Titulação  

Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do docente 

com o curso 

Cláudio Alves de 

Siqueira Filho  
Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

Eliton Souto de 

Medeiros  
Doutorado  Integral  Estatutário  43 Mês(es) 

Heber Sivini 

Ferreira  
Doutorado  Integral  Estatutário  34 Mês(es) 

Liszandra 

Fernanda Araújo 

Campos  

Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

Lucineide 

Balbino da Silva  
Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es) 

Ricardo Peixoto 

Suassuna Dutra  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

Rômulo Adolfo 

Heringer Ferreira  
Doutorado  Integral  Outro  43 Mês(es) 

SANDRO 

MARDEN 

TORRES  

Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es) 

Tibério Andrade 

dos Passos  
Doutorado  Integral  Estatutário  60 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  2  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  3  

1.3. Objetivos do curso  5  

1.4. Perfil profissional do egresso  5  

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  4  

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  

5  

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  

5  

1.11. Apoio ao discente  3  

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  

Justificativa para conceito NSA: Curso presencial ainda não reconhecido, 

sem oferta de carga horária na modalidade a distância.  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 

processo ensino-aprendizagem  
4  

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   
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)  

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, de maneira insuficiente, as demandas efetivas de natureza 

econômica e social. Contudo, destaca-se que os professores e o coordenador do curso 

justificam oralmente de forma muito boa os motivos da criação do curso. 

 

1.2 As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no PDI 

estão implantadas, de maneira suficiente, no âmbito do curso. 

 

1.3 Os objetivos do curso apresentam excelente 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, de maneira excelente, as competências do egresso. 

 

1.5 A estrutura curricular implantada contempla, de maneira muito boa, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, 

compatibilidade da carga horária total (em horas), porém, não foi possível observar no 

PPC a distinção, da carga horária ou percentual, das horas dedicas as atividades 

práticas para cada disciplina. 

 

1.6 Os conteúdos curriculares implantados possibilitam, muito bem, 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, contudo, destaca-se que esta bibliografia não consta no PPC e sim, nos 

planos de aula de cada professor. 

 

1.7 As atividades pedagógicas apresentam muito boa coerência com a metodologia 

implantada. 

 

1.8 O estágio curricular supervisionado implantado está 

regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: carga horária, previsão/existência de convênios, formas 

de apresentação, orientação, supervisão e coordenação (Portaria CGMAT 01/2011). 

 

1.9 Asatividades complementares implantadas estão 

regulamentadas/institucionalizadas, de maneira excelente, considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e 



formas de aproveitamento (Ato Normativo CGEMAT 03/2011). 

 

1.10 O trabalho de conclusão de curso implantado está 

regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e 

coordenação (Resolução CGMAT 02/2011). 

 

1.11 O apoio ao discente implantado contempla de maneira suficiente os programas de 

apoio extraclasse e psicopedagógico, de atividades extracurriculares não computadas 

como atividades complementares e de participação em centros acadêmicos e em 

intercâmbios. Destaca-se a existência da PRAPE (pró-reitoria de Assistência e 

Promoção ao Estudante) que proporciona uma série de serviços de apoio, porém, a 

grande maioria dos estudantes desconhece estes serviços. 

 

1.12 O curso ainda não foi avaliado externamente (avaliação de curso, ENADE, CPC e 

outras) e as resultados de autoavaliação no âmbito do curso, estão implantadas apenas 

de maneira suficiente (verificado em entrevistas e atas de reuniões do Departamento de 

Engenharia de Materiais). 

 

1.13 NSA 

 

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

ensino-aprendizagem permitem executar muito bem o projeto pedagógico do curso. 

 

1.15 NSA 

 

1.16 NSA 

 

1.17 Os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos processos de ensino-

aprendizagem atendem, muito bem, à concepção do curso definida no seu Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC. 

 

1.18 O número de vagas implantadas atende muito bem à dimensão do corpo docente e 

às condições de infraestrutura da IES. 

 

1.19 NSA 

 

1.20 NSA 

 

1.21 NSA 

 

1.22 NSA 

Conceito da Dimensão 1  

4.0  

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

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

Documentação Comprobatória.  

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE  2  



2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  5  

Justificativa para conceito 5:  

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

distância   (Indicador específico para cursos a distância)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:NSA, não se trata de curso de educação 

a distância.  

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:NSA, trata-se de curso 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  

Justificativa para conceito 5:  

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de 

autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do 

curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de 

licenciatura     (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise 

passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% 

possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e 

menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou 

igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 

– maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos 

Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)  

5  

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para 

fins de autorização, considerar os docentes previstos para os dois 

primeiros anos do curso)   Obrigatório para cursos de licenciatura, 

NSA para os demais  

NSA  



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

presencial.  

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para 

fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro 

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

bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios 

de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor 

que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 

40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – 

maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos 

Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo 

menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo 

menos, 5 anos)    

5  

Justificativa para conceito 5:  

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

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância 

(relação entre o número de docentes e o número de estudantes 

equivalente 40h em dedicação à EAD)  

NSA  

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

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

estudante   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a 

distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga 

horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 

4.059/2004   

NSA  

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência NSA  



médica   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 

cursos   

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

de Materiais.  

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:NSA. Trata-se de curso de Engenharia 

de Materiais.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

2.1 A atuação do NDE implantado é insuficiente considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação 

do PPC. O NDE existente foi constituido em 2010 pela Portaria 01/2010 -CGEMAT, 

porém, não há evidências formais do seu trabalho devido a ausência de documentação 

comprobatórios (atas ou outros). Os professores membros do NDE relataram durante a 

entrevista que os trabalhos foram realizados de modo mais informal e também durante 

as reuniões departamentais. 

 

 

2.2 A atuação do coordenador é excelente considerando, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e discentes e 

representatividade nos colegiados superiores. O mesmo foi bastante elogiado pelos 

alunos e professores devido sua atuação no curso. Mostrou-se conhecedor e atuante. 

 

2.3 NSA 

 

2.4 O coordenador possui experiência profissional, de magistério superior e de gestão 

acadêmica, somadas, maior ou igual a 10 anos. 

 

2.5 O regime de trabalho implantado do coordenador é de tempo integral, sendo que a 

relação entre o número de vagas anuais autorizadas e as horas semanais dedicadas à 

coordenação é menor do que 10. 

 

2.6 NSA 

 

2.7 O percentual de docentes específicos do curso com titulação obtida em programas 

de pós-graduação stricto sensu é 100%. 

 

2.8 O percentual de doutores do curso é maior que 93%. 

 

2.9 O regime de trabalho dos docentes é 100% em período integral. 

 

2.10 Um contingente maior do que 80% do corpo docente efetivo do curso possui 

experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) de, mais de 2 

anos. 

 

2.11 NSA 

 

2.12 Um contingente maior do que 80% do corpo docente efetivo do curso possui 



experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos. 

 

2.13 NSA 

 

2.14 O funcionamento do colegiado implantado está regulamentado/institucionalizado, 

de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e 

encaminhamento das decisões. Comprova-se através das entrevistas com os professores 

e das atas de reunião do Departamento de Engenharia de Materiais. 

 

2.15 Mais de 50% dos docentes têm mais de 9 produções nos últimos 3 anos. 

 

2.16 NSA 

 

2.17 NSA 

 

2.18 NSA 

 

2.19 NSA 

 

2.20 NSA  

Conceito da Dimensão 2  

4.7  

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 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 

acadêmicos  
5  

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  

Justificativa para conceito NSA:NSA. A IES conta com gabinetes de 

trabalho para 100% dos docentes do curso.  

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de 

aula implantadas para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

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

autorização, considerar os laboratórios de informática implantados 
5  



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

bacharelados/licenciaturas)  

Justificativa para conceito 5:  

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

acervo da bibliografia básica disponível para o primeiro ano do 

curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual 

(pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a proporção de 

alunos por exemplar físico passam a figurar da seguinte maneira para 

os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 

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

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)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para 

cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para fins de 

autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 

implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 

distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos 

  Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

3  

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para 

cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para fins de 

autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 

implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 

distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos 

Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

3  

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para 

cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para fins de 

autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 

implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 

distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos 

  Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

3  



3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material 

didático (logística)   NSA para cursos presenciais, obrigatório para 

cursos a distância  

NSA  

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

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório 

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

cursos    

NSA  

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

de Materiais.  

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, 

negociação e mediação   Obrigatório para cursos de direito 

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

NSA  

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

de Materiais.  

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. Trata-se de curso de Engenharia 

de Materiais.  

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o 

curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

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

de Materiais.  

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. Trata-se de curso de Engenharia 

de Materiais.  

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. Não se trata de curso de Medicina.  

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. Não se trata de curso de Medicina.  

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. Não se trata de curso de Medicina.  

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. É para cursos da área de saúde.  



CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

3.1 Os professores contam com gabinetes amplos nas quais são alocados 2 a 3 

professores. Tais salas contam com infraestrutura de rede, computadores, telefone e 

armários. 

 

3.2 O espaço destinado às atividades de coordenação é excelente 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. O coordenador conta com sala adequada para atender alunos 

e atuar na coordenação. 

 

3.3 NSA pois 100% dos docentes possuem gabinetes de trabalho, conforme apontado o 

item 3.1. 

 

3.4. As salas de aula implantadas para o curso são excelentes considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por turma, 

disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas autorizadas, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

No prédio do bloco CTJ há 5 salas de aula no segundo andar destinadas 

específicamente para o curso avaliado. As salas são idênticas, amplas e contam com 50 

cadeiras, bem arejadas e iluminadas. 

 

3.5 Os laboratórios de acesso à informática para o curso atendem, de maneira 

excelente, 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. Embora os laboratórios de informática contenham até 30 máquinas, as 

aulas são ministradas em turmas divididas para adequar o ambiente ao número de 

alunos. Os alunos contam ainda, com acesso a laboratórios de informática em período 

contra turno. 

 

3.6 O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, 

está disponível na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 

vagas anuais autorizadas, 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. Contudo, esta verificação se deu por meio dos planos de ensino, 

uma vez que tanto a bibliografia básica quanto a complementar sugerida, não consta no 

PPC. A universidade dispõe de uma Biblioteca Central além das setoriais. 

 

3.7 A bibliografia complementar também não consta no PPC, somente nos planos de 

ensino de cada docente. Aspecto semelhante à da bibliografia básica mencionada. 

 

3.8 Há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a 

forma impressa e virtual, maior ou igual a 20 títulos distribuídos entre as principais 

áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. A 

IES conta com acesso ao sistema de periódicos do Portal da CAPES. Os próprios 

alunos, na sua maioria, dizem conhecer o portal e a disponibilidade de artigos recentes, 

embora, poucos façam uso deste recurso. 

 

3.9 Os laboratórios didáticos especializados implantados atendem suficientemente em 



uma análise sistêmica e global, aos aspectos: quantidade de equipamentos adequada 

aos espaços físicos e vagas autorizadas. Não se observou em todos os laboratórios as 

respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança. Destaca-se que a IES é 

prejudicada neste quesito devido a atrasos na entrega das obras dos novos laboratórios, 

conforme relatado pelos professores pesquisadores e coordenação. Obras e novos 

ambientes verificados na visita in-loco. Verfificou-se ainda, muitos equipamentos 

novos encaixotados, aguardando a entrega completa dos novos laboratórios para serem 

adequadamente instalados. 

 

3.10 Idem ao 3.9 

 

3.11 Idem ao 3.9 

 

3.12 NSA 

 

3.13 NSA 

 

3.14 NSA 

 

3.15 NSA 

 

3.16 NSA 

 

3.17 NSA 

 

3.18 NSA 

 

3.19 NSA 

 

3.20 NSA 

 

3.21 NSA 

Conceito da Dimensão 3  

4.0  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que 

não têm Diretrizes Curriculares Nacionais  
Sim  

Critério de análise:  

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?  
 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

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

Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 

17 de junho de 2004)  

Não  

Critério de análise:  

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

disciplinas e atividades curriculares do curso?    

Os alunos entrevistados afirmaram que durante o curso não contaram com 



este tipo de abordagem nas disciplinas específicas. 

 

Contudo, relataram que já verificaram em outros Centros a existência de 

algumas exposições, cartazes e outros eventos, que abordam temas 

relacionados com este. 

 

Os professores por sua vez, registraram que procuram sempre que 

indagados pelos alunos, promover debates com o propósito de estimular o 

pensamento crítico dos estudantes e ampliando sua visão de mundo. 

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?   
 

Os professores são contratados no regime estatutário por meio de concurso 

federal com predomináncia de professores com doutorado.  

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 Núcleo Docente Estruturante (NDE), parcela do corpo docente 

responsável pela criação, implantação e consolidação do projeto 

pedagógico do curso funciona como no curso, como elemento 

diferenciador da composição e organização do corpo docente do curso.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 

Normativa N° 12/2006)  
NSA  

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

tecnologia.  

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. Não se trata de Curso se 

Tecnologia.  

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.  Sim  



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) 

  

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  

Critério de análise:  

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

mobilidade reduzida?    

Não foi possível observar em todos ambientes condições de acessibilidade 

para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, em especial, ao 

prédio (CTJ) de 3 pavimentos ocupados pelo curso para as aulas teóricas e 

salas de coordenação e departamento do curso. 

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?  
 

 

 

 

Está inserido no sistema e-mec a Portaria PRG/G nº 09/2012 que adiciona 

a disciplina LIBRAS, com 04 créditos (60 horas-aula), nos conteúdos 

complementares optativos no Curso de Graduação em Engenharia de 

Materiais, apresentados na Resolução nº. 25/2008 do CONSEPE. 

 

O PPC ainda não foi atualizado para inserir da disciplina.  

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

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



Justificativa para conceito NSA:NSA. Trata-se de Curso 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?    

Os alunos contam com um Sistema de Contole Acadêmico (SCA) o qual 

fornece aos alunos, dados sobre calendário escolar, disciplinas 

matriculadas, ementas, planos de ensino, notas e presenças e ainda podem 

solicitar documentações como é o caso de histórico escola, comprovante de 

matrícula etc. Quando o aluno precisa de documento assinado e carimbado, 

necessita pegá-los na secretaria: pode socitar pessoalmente na secretaria ou 

por meio do sistema e posteriormente, pega tal documento na secretaria, 

com custo gratuito.  

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?    

Há uma disciplina de Ecologia que aborda a educação ambiental no curso, 

além de ser abordado nas disciplinas específicas do curso, como por 

exemplo em Ciência dos Materiais, onde se trata as temáticas de 

reciclagem, descarte de resíduos, uso consciente de materiais, dentre 

outros. 

 

Porém, observou-se que poderia haver ações mais abrangentes no ambito 

do curso. 

 

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

4.1 O Curso atende às Diretrizes Curriculares Nacionais contando com mais de 3600h. 

Estas também consideram a possibilidade de se trabalhar com turnos diferenciados 

possibilitando a conclusão do curso em 8 semestres letivos, para isto utilizando o inciso 

IV do art. 2º da Resolução nº2 de 18 de Junho de 2007 do CNE/CES. 

 

4.2 Em relação às questões étnico - raciais, por se tratar de orientação relativamente 

recente, a mesma ainda não foi incluída nas atividades do curso. 

 

4.3 A titulação dos docentes respeita o artigo 66 das LDB, todos tem formação em 

nível de pós-graduação. 

 

4.4. O NDE atende às relações da Resolução CONAES no.n 1 de 17/06/2010. 



 

4.5 NSA 

 

4.6 NSA 

 

4.7. A carga horária mínima do curso atende a Resolução CNE/CES n. 02/2007. 

 

4.8 O tempo de integralização do curso é de 4 anos. Para a redução do tempo de 

integralização a IES argumenta que atende a Resolução CNE/CES nº 02/2007, inciso 

IV, que possibilita integralização mínima inferior a 5 anos desde que justificado no 

Projeto Político Pedagógico do Curso. O PPC do curso prevê a oferta de disciplinas em 

pelo menos dois turnos (matutino e vespertino), eventualmente no turno noturno, bem 

como a realização de estágios supervisionados em períodos diferentes do caléndários 

letivos e do TCC concomitante a fase escolar. . 

 

4.9. Não se observou as condições de acesso em todos os prédios, mais 

especificamente no bloco CTJ, que é onde estão instaladas as salas de aulas do curso e 

as salas da coordenação do curso e do departamento. 

 

4.10. Existe a oferta da disciplina de Libras, que é optativa. Esta foi instituída pela 

Portaria PRG/G N°. 09/2012, o que atende a diligência instaurada em 19/04/2012 . 

 

 

4.11 NSA 

 

4.12 A IES conta com um Sistema de Contole Acadêmico (SCA), informatizado e 

implementado. 

 

4.13 Há uma disciplina de Ecologia que aborda a educação ambiental no curso, além 

de ser abordado nas disciplinas específicas do curso.  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

A comissão de avaliação, após exame da documentação apresentada e realização da 

visita in loco, atribui às três dimensões de avaliação deste instrumento, a saber, 

Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura, os 

conceitos 4,0 / 4,7 e 4,0, respectivamente. 

 

Assim sendo, considerando os critérios de qualidade expressos pela legislação da 

avaliação da educação superior, o Curso de Engenharia de Materiais Universidade 

Federal da Paraiba, João Pessoa / PB, recebe conceito final 4, apresentando um perfil 

Muito Bom de qualidade. 

 

 

Os pontos fortes do curso são a existência de um corpo docente bem titulado, com 

experiência acadêmica e regime de trabalho integral, laboratórios especializados bem 

equipados, perfil de atuação do egresso bem definido e inserido totalmente no contexto 

regional, além de possuir uma estrutura curricular e pedagógica sólida. 

 

Como aspectos negativos, destaca-se a necessidade de adequação dos laboratórios 



utilizados (número de equipamentos por espaço disponível), e no que tange aos 

requisitos legais, os problemas de acessibilidade observados no bloco de sala de aulas e 

coordenação (CTJ), e o não atendimento das 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) 

 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade 

dispostos na legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - CONAES e neste instrumentos de avaliação, este Curso de 

Egenharia de Materiais da Universidade Federal da Paraíba - UFPB apresenta 

CONCEITO FINAL: 4.  

CONCEITO FINAL  

             4  
 

 


