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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  



A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), situa-se no endereço: Cidade 

Universitária, s/n. 

Bairro: Castelo Branco, UF: Paraíba, Cidade: João Pessoa, CEP: 58051-900 

A criação da UFPB data de 1955, como Universidade da Paraíba, através da Lei 

estadual nº. 1.366, de 02.12.55. 

Com a sua federalização, aprovada e promulgada pela Lei nº. 3.835 de 13.12.60 foi 

transformada em Universidade Federal da Paraíba. 

A UFPB, instituição pública de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação, 

tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba, do 

Nordeste e do Brasil. Para tanto, propõe-se, na sua área de competência, a empreender 

ações visando especificamente aos seguintes resultados: formar profissionais nos níveis 

de ensino fundamental, médio, superior e de pós-graduação; realizar atividades de 

pesquisa e de extensão; pautar as suas atividades acadêmicas pela busca do progresso 

das ciências, letras e artes. 

No início de 2002, a UFPB passou pelo desmembramento de quatro, dos seus sete 

campi, localizados nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa. 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 e foro na cidade de Campina Grande. 

A UFPB ficou composta legalmente, a partir de então, pelos campi de João Pessoa 

(capital), Areia e Bananeiras. A UFCG incorporou os campi de Campina Grande, 

Cajazeiras, Patos e Sousa com seus respectivos patrimônios, quadros de pessoal, cargos 

funcionais ocupados e vagos, cargos de direção e funções gratificadas, cursos e corpo 

discente. Atualmente esta IFES 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). 

A UFPB, com seus quatro campi, mantêm-se dentre as 55 Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) do país, como uma das mais importantes das regiões Norte e 

Nordeste, em termos de dimensão e desempenho acadêmico. 

Programação de abertura de cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu) 

O processo de criação de cursos de pós-graduação lato sensu na UFPB tem início nas 

coordenações e departamentos que elaboram os projetos, encaminhando-os para análise 

e avaliação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPG). Após a avaliação 

das solicitações dos Centros, a PRPG seleciona os cursos que passarão pela avaliação 

do CONSEPE, órgão responsável pela criação dos mesmos através de Resolução. 

A UFPB estima para o ano de 2012 um total de pelo menos 55 (cinqüenta e cinco) 

mestrados e 26 (vinte e seis) doutorados.  

Curso:  

A Universidade Federal da Paraíba, anteriormente Universidade da Paraíba, é uma 

instituição autárquica de regime especial  

de ensino, pesquisa e extensão, vinculada ao Ministério da Educação, com estrutura 

multi-campi e atuação nas cidades de  

João Pessoa, Areia e Bananeiras. O curso de Engenharia de Produção está sob Código 



da Avaliação: 94763, Ato Regulatório:  

Reconhecimento de Curso, Código do Protocolo: 201115770.  

Foi criada pela Lei Estadual n. 1366, de 02 de dezembro de 1955, e federalizada pela 

Lei n. 3835, de 13 de dezembro de  

1960 estruturando-se da seguinte forma: Campus I, na cidade de João Pessoa, Campus 

II, na cidade de Campina Grande, Campus  

III, na cidade de Areia, Campus IV, na cidade de Bananeiras, Campus V, na cidade de 

Cajazeiras, Campus VI, na cidade de  

Sousa e Campus VII, na cidade de Patos. 

O endereço de funcionamento do campus: Unidade sede é Cidade Universitária, N° do 

Endereço: s/n, 

Complemento: Campus I, Bairro: Castelo Branco, Cidade/UF: João Pessoa/PB, CEP: 

58051-900.  

Base Legal para Autorização: LDB - Lei Federal n° 9.394, 20/12/1996. Resolução n°11 

do CNE/CES, de 11/03/2002. 

Resolução n° 2 do CNE/CES, de 18/06/2007. Resolução n°34 do CONSEPE/UFPB, 

17/08/2004. Resolução n° 1.010 do CONFEA, de  

22/08/2005. Lei Federal n° 5.194, de 24/12/1966. 

A matriz curricular do Curso de Engenharia de Produção envolve conteúdos de 

formação básica, num total de 2115 horas,  

incluindo as horas do estágio supervisionado, conteúdos de formação complementar 

obrigatória, num total de 1440 horas e  

complementares flexíveis e optativas, com 45 e 150 horas, respectivamente, que se 

constituem em extensões, aprofundamentos  

dos conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a 

caracterizar a ênfase do Curso. 

O Curso de Engenharia de Produção ofertado sob sistema de créditos, tem uma carga 

horária mínima de 3.750 horas/aula,  

superior às 3.600 horas previstas na Resolução CNE/CES n° 2/2007, que trata sobre a 

duração dos cursos presenciais de  

graduação. O Curso será integralizado no prazo mínimo de 10 (dez) períodos letivos e 

no máximo em 15 (quinze) períodos letivos. 

Características 

Denominação: Engenharia de Produção, Nível: Graduação, Modalidade: Bacharelado. 

Oferta de vagas: 20 para 2009; 30 para  

2010 e 2011; e, 40 para 2012. Regime Acadêmico: Créditos. Tempo para 

integralização curricular Mínimo: 10 (dez) períodos  

letivos; Máximo: 15 (quinze) períodos letivos. Limite de Créditos por Período Letivo; 

Mínimo: 17 (dezessete) créditos;  

Máximo: 29 (vinte e nove) créditos. Carga Horária Total: 3.750 horas/aula ou 250 

créditos. Identificação do coordenador do curso; 

Professor Jonas Alves de Paiva, Mestre e Doutor em Engenharia de Produção, 09 anos 

como professor na IES da UFPB. 01 ano  

de coordenador no curso de Engenharia de Produção. 

 

NDE NOMES DOS PROFESSORES/REGIME DE TRABALHO/TEMPO NO 

CURSO INITERRUPTO: 

Jonas Alves e Paiva/Dr./Integral/10 meses 

Fábio Morais Borges/Dr./Integral/12 meses 

Francisco Soares Másculo Anand Subramanian/Dr./Integral/12 meses 



Marcel Góes Pinto/Me/Integral/10 meses 

Luzia Gois Camboin/Me/Integral/12 meses 

Liane Marcia Freitas e Silva/Me/Integral/10 meses 

50% Doutores, 50% Mestres. 

Tempo médio de permanência do corpo docente do curso: 9,3 meses. 
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

A presente avaliação “in loco”, foi realizada pela Comissão de Avaliação constituída 

pelos professores Ana Cristina Gonçalves Castro Silva (coordenador) e Paulo Roberto 

Schroeder de Souza no período de 21 a 24 de abril de 2013, teve como objetivo o 

Reconhecimento do Curso de Engenharia de Produção (Grau Bacharelado modalidade 

Presencial) da IES: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB); Campus: 

48172-Unidade sede; Código da Avaliação: 94763; 

Ato Regulatório: Reconhecimento de Curso; Código do Protocolo: 201115770 

Formulário Eletrônico: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e 

a distância - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Curso  

No Endereço citado não há divergência o endereço da visita com o endereço do ofício 

de designação. 

Endereço: Cidade Universitária, s/n; Bairro: Castelo Branco; UF: Paraíba; Cidade: 

João Pessoa; CEP: 58051-900. 

Os documentos que serviram de base para análise da avaliação (PDI, PPC, relatórios de 

autoavaliação e demais relatórios da IES) estão dentro do prazo de validade. Foi 

observado as diligências e foi realizado seu cumprimento. 

O perfil profissional expressa de maneira insuficiente às competências do egresso. Não 

considerando os aspectos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Engenharia, tais como: “políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com 

visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade”. 

O trabalho de conclusão de curso está previsto no PPC, apensado no sistema e-MEC, 

com um total de 90 horas oferecido como disciplina e sua ementa contempla a 

elaboração do projeto de pesquisa, coleta e tabulação de dados e apresentação do 

trabalho final. Porém, não está regulamentado/institucionalizado, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, 

formas de apresentação, orientação e coordenação. 

A matéria LIBRAS foi aprovado em reunião pelo NDE mais ainda não consta no PPC. 

PROFESSORES NOVOS NO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: 

Prof CPF Titulação Ingresso 

EDMUNDO MARINHO DO MONTE 28783280430 DOUTOR 10/08/1986 

Edjânio Barbosa Araújo 25039750463 DOUTOR 10/03/1991 

EDSON DE FIGUEIREDO LIMA JÚNIOR 11376554453 MESTRE 07/1978 

FERNANDO A. XAVIER DE SOUZA 32825374415 DOUTOR 12/1989 

FLANK DAVID MORAIS BEZERRA 98592955300 DOUTOR 2010 

ILTON DA COSTA SOUZA FILHO 2529975493 MESTRE 04/2011 

JOSE LUIS DA SILVA NETTO JUNIOR 87372983487 DOUTOR 2011 

LENIMAR NUNES DE ANDRADE 29945747487 DOUTOR 03/1984 

MANASSÉS XAVIER DE SOUZA 923560440 DOUTOR 04/2010 

ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO 16061357400 Mestre 01/031978 



PAULO HIDEO NAKAMURA 79381162891 Mestre 1982 

RAIMUNDO PEDRO 8 0 0 0 1 20 40 100% 61368571204 Mestre 2013 

SERGIO DE ALBUQUERQUE SOUZA 71412620910 Mestre 11/1994 

SERGUEI AGAFONOV 23402727854 DOUTOR 04/2010 

JOSÉ LUIS DA SILVA NETTO JUNIOR 87372983487 MESTRE 2008 

DANIELLE SILVA GUEDES DE LIMA 1027266479 DOUTOR 2013 

AMÉLIA SEVERINO FERREIRA E SANTOS 59284064104 DOUTOR 2012  
 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de 

vínculo 

initerrupto do 

docente com o 

curso 

Anand Subramanian  Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

CLAUDIO RUY 

PORTELA DE 

VASCONCELOS  

Mestrado  Parcial  Estatutário  12 Mês(es) 

FABIO MORAIS 

BORGES  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Francisco Antonio Belo  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Francisco Soares 

Másculo  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Izabel Cristina Evaristo 

Silva Guedes  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Jonas Alves de Paiva  Doutorado  Integral  Estatutário  10 Mês(es) 

JOSE HILTON 

FERREIRA DA 

SILVA  

Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Laudelino de Araújo 

Pedrosa Filho  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

LENIMAR NUNES 

DE ANDRADE  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

LENITA 

VILLAMARIN 

LOPES LESSA  

Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Lúcia Valéria Cossi  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Luiz Bueno da Silva  Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

LUZIA GOES 

CAMBOIM  
Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

MAGDIEL 

MEDEIROS 

ARAGÃO NETO  

Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 



MARCEL DE GOIS 

PINTO  
Mestrado  Integral  Estatutário  10 Mês(es) 

MARIA BERNADETE 

FERNANDES VIEIRA 

DE MELO  

Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

Maria de Lourdes 

Barreto Gomes  
Doutorado  Integral  Estatutário  0 Mês(es) 

MARIANA MOURA 

NOBREGA  
Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

MARIA VALERIA 

CARNEIRO DE 

SOUZA  

Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Orlando de Cavalcanti 

Vilar Filho  
Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

OTAVIO LUIS DE 

SANTANA  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

RICARDO MOREIRA 

DA SILVA  
Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

ROBERTO JOSE 

BARBOSA COURA  
Graduação  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

ROBERTO VERAS 

DE OLIVEIRA  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Romualdo Campos da 

Fonseca  
Especialização  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

UMBELINO DE 

FREITAS NETO  
Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

 

  

CATEGORIAS AVALIADAS 

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de 

Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, 

Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, e Formulário Eletrônico 

preenchido pela IES no e-MEC.  

1.1. Contexto educacional  2  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  3  

1.3. Objetivos do curso  3  

1.4. Perfil profissional do egresso  2  

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  

3  

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não 

contemplam atividades complementares no PPC e que não 

possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não 

preveem a obrigatoriedade de atividades complementares  

3  

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos 

que não contemplam TCC no PPC e que não possuem diretrizes 

curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de TCC  

2  

1.11. Apoio ao discente  3  

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  1  

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, 

que ofertam até 20% da carga horária total do curso na 

modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de 

dezembro de 2004  

NSA  

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

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:O curso é 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 

5  



que necessitem cuidados especializados)  

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório 

para as Licenciaturas, NSA para os demais que não 

contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é bacharelado.  

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:O curso é de engenharia.  

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

Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é de engenharia.  

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso 

de Medicina, NSA para os demais cursos    
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é de engenharia.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

O PPC contempla de maneira insuficiente, em seu contexto educacional, as demandas 

efetivas de natureza econômica e social da região. 

 

A articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso; e as políticas 

institucionais para o curso, constantes do PDI, estão suficientemente implementadas. 

 

Os objetivos do curso apresentam suficiente coerência, em uma análise sistêmica e 

global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto 

educacional. 

 

O perfil profissional expressa de maneira insuficiente às competências do egresso. Não 

considerando os aspectos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Engenharia, tais como: “políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com 

visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade”. 

 

A estrutura curricular contempla, de maneira suficiente, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: flexibilidade e compatibilidade da carga horária total, porém, não 

foram identificados no PPC elementos de articulação da teoria com a prática, nem de 

interdisciplinaridade. 

 

Os conteúdos curriculares possibilitam, de maneira suficiente, o desenvolvimento do 

perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: atualização, adequação das cargas horárias e adequação da bibliografia. 

 

As atividades pedagógicas apresentam suficiente coerência com a metodologia 

contemplada no PPC. 

 

O estágio curricular supervisionado está regulamentado, pela RESOLUÇÃO Nº 

47/2007 que dispõe sobre normas para a realização de Estágios Curriculares 

Supervisionados na UFPB, de maneira suficiente, considerando, em uma análise 



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

apresentação, orientação, supervisão e coordenação. Porém, essa resolução não é citada 

no PPC do curso. 

 

As atividades complementares estão regulamentadas, de maneira suficiente, 

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

atividades e formas de aproveitamento, com uma carga horária de 45 e 150 horas 

distribuídas em conteúdos flexíveis e optativos, respectivamente. 

 

O trabalho de conclusão de curso está previsto no PPC, apensado no sistema e-MEC, 

com um total de 90 horas oferecido como disciplina e sua ementa contempla a 

elaboração do projeto de pesquisa, coleta e tabulação de dados e apresentação do 

trabalho final. Porém, não está regulamentado/institucionalizado, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, 

formas de apresentação, orientação e coordenação. 

 

 

O serviço de apoio ao discente está implementado de maneira suficiente, contemplando 

os seguintes programas: Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), Programa 

de Bolsa de Extensão (PROBEX), Programa Especial de Treinamento (PET) e 

Programa de Estágio e Monitoria. 

 

Não foram identificadas (em documentos) e nem apresentadas (durante a reunião com 

a CPA) ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações, no 

âmbito do curso. O curso não teve ainda avaliações externas (avaliação de curso, 

ENADE, CPC e outras). 

 

As tecnologias de informação e comunicação implantadas permitem executar, de 

maneira suficiente, o projeto pedagógico do curso. 

 

Os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos processos de ensino-

aprendizagem atendem, de maneira suficiente, à concepção do curso definida no PPC. 

 

Considerando o nº de 40 vagas autorizados/implantados. O número de vagas 

implantadas atende de forma excelente à dimensão do corpo docente e às condições de 

infraestrutura da IES. 

Conceito da Dimensão 1  

2.8  

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)  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 é presencial.  

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de 4  



gestão acadêmica do (a) coordenador (a)  

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 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 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 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:O curso é 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, 

4  



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) 

   

2.13. 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 é presencial.  

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   3  

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 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 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 horária total do curso na modalidade a distância, 

conforme Portaria 4.059/2004   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso 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 é de 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 é de Engenharia.  



CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

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

global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 

 

A atuação do coordenador é muito boa considerando, em uma análise sistêmica e 

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

representatividade nos colegiados superiores. 

 

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

acadêmica, somadas, maior ou igual a 7 anos e menor que 10 anos sendo, no mínimo, 1 

ano de magistério superior. 

 

O regime de trabalho 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 ou igual a 10. 

 

O percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu é maior ou igual a 75%. 

 

O percentual de doutores do curso é maior que 35%.  

 

O percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de trabalho de tempo 

parcial ou integral é maior ou igual que 80%. 

 

Um contingente maior ou igual a 80% do corpo docente previsto/efetivo possui 

experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) de, pelo menos, 

2 anos.  

 

Um contingente maior ou igual a 60% e menor que 80% do corpo docente 

previsto/efetivo possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos. 

 

Funcionamento do colegiado previsto/implantado está 

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

sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos segmentos, periodicidade das 

reuniões, registros e encaminhamento das decisões.  

 

Pelo menos 50% dos docentes têm mais de 9 produções nos últimos 3 anos.  

Conceito da Dimensão 2  

4.3  

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)  

3  

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  

Justificativa para conceito NSA:A UFPB possui 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)  

3  

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  

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 

3  



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  

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA 

para cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para 

fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 

especializados implantados para o primeiro ano do curso, se 

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

Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados 

da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar a 

brinquedoteca  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Os laboratórios não realizam 

serviços.  

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:O curso é 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:O curso é de Engenharia.  

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:O curso é de Engenharia.  

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:O curso é de Engenharia.  

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório 

para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é de Engenharia.  

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA 

para os demais cursos que não contemplam biotério no PPC  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é de Engenharia.  

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

laboratórios de ensino no PPC   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é de Engenharia.  

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 
NSA  



laboratórios de habilidades no PPC   

Justificativa para conceito NSA:O curso é de Engenharia.  

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

protocolos de experimentos no PPC   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é de Engenharia.  

3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

comitê de ética em pesquisa no PPC   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é de Engenharia.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo integral são 

suficientes. 

 

O espaço destinado às atividades de coordenação é muito bom considerando, 

dimensão, equipamentos, conservação, número de funcionários e atendimento aos 

alunos e aos professores. 

 

As salas de aula implantadas para o curso são suficientes, possuem equipamentos de 

multimídia, louça branca, espaço suficiente para acomodar o número de alunos, além 

de possuir acústica, climatização e iluminação adequadas. 

 

A IES possui laboratórios com acesso à informática com suficiente número de 

equipamentos, acessibilidade e espaços físicos adequados, além disso, disponibiliza 

rede wi-fi em algumas partes do campus. 

 

O PPC apensado no sistema e-MEC não contempla a bibliografia, dessa forma, foi 

considerado o cadastro de componentes curriculares do formulário eletrônico do e-

MEC. Não existe um mínimo de três títulos por unidade curricular e, 29 componentes 

curriculares não possuem nenhuma bibliografia básica cadastrada. 

 

O PPC apensado no sistema e-MEC não contempla a bibliografia, dessa forma, foi 

considerado o cadastro de componentes curriculares do formulário eletrônico do e-

MEC. Apenas 3 componentes curriculares possuem bibliografia complementar 

cadastrada. 

 

Há acesso ao portal de periódicos CAPES, indexados e correntes, sob a forma virtual, 

distribuídos entre as principais áreas do curso. 

 

Em relação a quantidade e qualidade os laboratórios didáticos especializados estão 

implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança e 

atendem, de forma suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 

quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos, atualização de 

equipamentos e softwares. 

Conceito da Dimensão 3  

2.9  

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?    

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena não 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  

Critério de análise:  

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?   
 

Todos os docentes tem formação em pós-graduação.  

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 do Curso de Engenharia de Produção da UFPB foi instituído 

em 08 de abril de 2013, é é composto pelos seguintes professores: 

 

Jonas Alves e Paiva - Tempo Integral 

Fábio Morais Borges - Tempo Integral 

Francisco Soares Másculo - Tempo Integral 

Anand Subramanian - Tempo Integral 

Marcel Góes Pinto - Tempo Integral 

Luzia Gois Camboim - Tempo Integral 

Liane Márcia Freitas e Silva - Tempo Integral  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 

 (Portaria Normativa N° 12/2006)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso é de 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 é de Bacharelado.  

Critério de análise:  



Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso 

possui carga horária igual ou superior ao estabelecido no Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia?  

 

4.7.  

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e 

Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 

(Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 

2 /2002 (Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 

(Pedagogia) 

  

Sim  

Critério de análise:  

O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?  
 

4.8.  

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 

(Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 

04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução 

CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

Sim  

Critério de análise:  

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?  
 

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida  (Dec. N° 5.296/2004, com prazo de 

implantação das condições até dezembro de 2008)   

Sim  

Critério de análise:  

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

mobilidade reduzida?    

A instituição possui acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida, banheiros adaptados, além de acervo 

bibliográfico disponível para pessoas com deficiência visual.  

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

Critério de análise:  

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

Foi apresentada a esta comissão a Portaria PRG/G Nº 14 de 11 de 

junho de 2012 na qual adiciona a disciplina de Libras aos conteúdos 

complementares optativos do curso de Engenharia de Produção. 

Porém, o PPC, apensado no sistema E-MEC, NÃO contempla a 

disciplina de Libras na estrutura curricular do curso. 

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

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

Justificativa para conceito NSA:O curso 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 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)   
Não  

Critério de análise:  

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente?    

No PPC apensado no sistema e-MEC, não há integração da educação 

ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e 

permanente.  

 

A matriz curricular contempla apenas uma disciplina de com carga 

horária de 30hs, denominada "Gestão Ambiental" que aborda os 

seguintes conteúdos: Noções Básicas de Ecologia; Noções de 

Ecossistemas; Biosfera; Ciclos Biogeoquímicos; Poluição 

Atmosférica; Poluição dos Solos; Poluição das águas; Noções de 

Gerenciamento Ambiental.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

Três equisitos legais e normativos aplicáveis a cursos presenciais de bacharelado em 

engenharia, não estão sendo atendidos, são eles: 

 

- 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) 

 

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

 

- 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)  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

Esta Comissão de Avaliação in loco foi designada por meio do Ofício CGACGIES / 

DAES / INEP de 03/04/2013 para realizar a Avaliação n. 94763, constituída a partir do 

processo n. 201115770 com o objetivo de analisar o reconhecimento do curso de 

Engenharia de Produção, da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, 



situado na Cidade Universitária Complemento: Campus I Nº: s/n, Castelo Branco João 

Pessoa/PB, CEP: 58051-900. Foram realizadas considerações e justificativas sobre 

cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todos integrantes 

deste Relatório, e atribuíram-se, em consequência, os seguintes conceitos por 

dimensão: 

 

- Conceito 2.8 para a dimensão Organização Didático-Pedagógica, tendo em vista a 

análise qualitativa efetuada durante a visita, levando em consideração os documentos 

institucionais PPC, PDI apensados no sistema e-MEC, bem como atas e documentos 

oficiais apresentados pela IES, as reuniões realizadas com o corpo docente, discente, 

NDE e CPA, os diálogos mantidos com a Coordenação do Curso e o resultado da 

ponderação dos indicadores objetivos que compõem a dimensão; 

 

- Conceito 4.3 para a dimensão Corpo Docente, levando em consideração o resultado 

da verificação e análise dos dados informados pela IES e constantes no Sistema e-

MEC, além de considerar os cálculos aritméticos efetuados referentes aos indicadores 

da titulação, regime de contratação, composição do NDE, experiência profissional, 

documentos verificados in loco pela Comissão e os documentos sobre experiência de 

magistério no ensino superior dos docentes alocados ao Curso e do Coordenador do 

Curso; 

 

- Conceito 2.9 para a dimensão Instalação Física, como consequência da verificação in 

loco das instalações físicas, tais como: espaços de convivência acadêmica, biblioteca, 

laboratórios, acessibilidade e salas de aula, além da ponderação sobre os subsídios 

colhidos em reuniões com os docentes e discentes da IES, bem como os documentos 

postados no e-MEC 

 

Em razão do acima exposto, e considerando os referenciais de qualidade na legislação 

vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional da Educação Superior - CONAES e neste 

instrumento de avaliação, o Curso de Bacharelado de Engenharia de Produção 

apresenta conceito final 3.0.  

CONCEITO FINAL  
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