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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A mantenedora é o Ministério da Educação, situado na Cidade Universitária, S/N. João 

Pessoa/PB. CEP: 58051-900 Razão Social: Ministério da Educação. Registro no 

Cartório: Ofício nº 025/09, de 12/03/2009 (Cartório Eunápio Torres). O nome legal da 



IES é Universidade Federal da Paraíba (UFPB), situada na Cidade Universitária, S/N. 

João Pessoa/PB. CEP: 58051-900 .Atos Legais: Lei Estadual nº 1.366, de 02.12.55 - 

Lei nº 3.835, de 13.12.60. 

A Universidade Federal da Paraíba (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.  

Nesse sentido, a missão da UFPB está definida como se 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.”  

Sendo uma das mais importantes universidades federais do país, a UFPB reafirma o 

seu compromisso histórico com o desenvolvimento da Paraíba e do Nordeste. Alguns 

resultados do resgate desse compromisso são notórios. Em todos os estados do 

Nordeste e do Norte do país é expressiva a contribuição dos profissionais graduados e 

pós-graduados no desenvolvimento das atividades do setor produtivo, nos órgãos do 

setor público, nas universidades e no exercício das profissões liberais em geral. É, 

também, reconhecida a elevada importância das atividades do ensino de pós-graduação 

e pesquisa da Instituição, para o que há de relevante na região nordestina em termos de 

produção científica e tecnológica. 

o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba depende fundamentalmente de um 

amplo e eficiente processo de educação do seu povo. Seguramente, forma recursos 

humanos de boa qualidade e gera e difunde conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Nesse contexto, o papel da Universidade é da maior relevância. Primeiro, para dar 

conta da formação de pessoal da mais alta qualificação, inclusive para coordenar e 

dinamizar os outros níveis de ensino. Depois, para assegurar o suporte adequado de 

ciência e tecnologia indispensável ao desenvolvimento estadual. 

A criação como Universidade da Paraíba data de 1955, através da Lei Estadual nº 

1.366, de 02.12.55. Nessa sua primeira fase, ganhou existência como resultado da 

junção de algumas escolas superiores isoladas. Posteriormente, com a sua 

federalização, aprovada e promulgada pela Lei nº 3.835, de 13.12.60, foi transformada 

em Universidade Federal da Paraíba, incorporando estruturas universitárias então 

existentes na cidade de João Pessoa e Campina Grande. 

A partir de sua federalização, a Universidade desenvolveu uma crescente estrutura 

multicampi. Essa singularidade se expressou por sua atuação em sete campi 

implantados em cidades diferentes (João Pessoa, Campina Grande, Areia, Bananeiras, 

Patos, Sousa e Cajazeiras), com distâncias que vão de 120 a 420 km, do campus-sede, 

em João Pessoa. 

Nesse sentido, além dos cursos regulares de nível médio, de Graduação e Pós-

Graduação, desenvolvem-se Programas e Projetos de Pesquisa e de Extensão 

Universitária, de amplo alcance acadêmico e social. 

A UFPB conta hoje com 8 cursos de graduação no  

Centro de Ciências Exatas e da Natureza, 13 no Centro de Ciências Humanas Letras e 

Artes, o curso de Medicina, no Centro de Ciências Médicas, 4 cursos no Centro de 

Educação, 5 no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 9 no Centro de Tecnologia, 2 no 

Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional, 8 cursos de graduação no Centro 

de Ciências da Saúde, onde está inserido o curso de Fonoaudiologia, 1 no Centro de 

Ciências Jurídicas, 1 no Centro de Biotecnologia, 5 no Centro de Comunicação, 

Turismo e Artes, 1 no Centro de Energias e Alternativas Renováveis e 3 no Centro de 

Informática 

 



Além disso, possui 47 cursos de pós-graduação stricto sensu e 3 núcleos de atividades 

de extensão:-FLUEX; PROBEX e PROEXT.  

Curso:  

O curso de Graduação em Fonoaudiologia fica localizado no Complexo de 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, Cidade Universitária, s/n, João Pessoa, Paraíba, CEP: 

58051-900. A graduação foi aprovada sob as resoluções do CONSEPE 37/2009 de 22 

de julho de 2009, que aprova o PPC do curso e 41/2009 de 22 de julho de 2009 que 

aprova a criação do Curso de Fonoaudiologia. 

A Carga Horária Total proposta para o curso presencial é de 3600 horas com 

Integralização Mínima de quatro anos (oito semestres) e Máxima de seis anos (doze 

semestres). Com funcionamento nos turnos Manhã e Tarde com Modalidade semestral 

e 60 Vagas/Ano em regime de créditos. As Modalidades Pedagógicas sendo divididas 

em: I – Componentes Curriculares; II – Estágios: Estágio Curricular Supervisionado; 

III – Trabalho de conclusão de curso; IV – Atividades complementares optativas: V – 

Atividades complementares flexíveis.  

As turmas são divididas de acordo com os períodos tendo uma média de 32 alunos para 

as aulas teóricas e 16 alunos para as aulas práticas. 

 

Breve Histórico do Curso 

 

No âmbito do CCS, a oferta do curso de Fonoaudiologia visa responder à demanda 

significativa de profissionais que atuem na prevenção, avaliação, diagnóstico e 

tratamento de distúrbios da comunicação e outras patologias fonoaudiológicas que 

acometem muitos dos pacientes atendidos pelos demais cursos e serviços do centro. Na 

Paraíba, o curso de Fonoaudiologia é um único ofertado na instituição Público 

contemplado em Universidades Públicas, fato este que, muitas vezes, dificulta o acesso 

de todos os estudantes que se interessam pela profissão. A inserção do curso de 

Fonoaudiologia na UFPB vem contribuindo para a qualificação e preparação de 

profissionais atuantes no âmbito coletivo, como agentes de mudanças às necessidades 

da comunidade no que diz respeito aos distúrbios da comunicação e patologias 

fonoaudiológicas. Dessa forma, a implantação do Curso de Fonoaudiologia em uma 

instituição federal, situada no Nordeste, região carente de recursos materiais e 

humanos, pode ser considerada uma conquista crucial para os grupos sociais que tem 

encontrado inúmeras barreiras para ter acesso aos serviços de fonoaudiologia nos 

diversos senários da saúde e educação.  

Durante os quatro anos de curso, a matriz curricular passou por ajustes, com mudanças 

de componentes curriculares e inserção de disciplinas optativas. O curso conta em sua 

gestão com um coordenador, vice coordenador, um colegiado composto por 

representantes de três departamentos, uma funcionária técnico administrativa e um 

representante discente. Além disso, as resoluções e propostas de mudanças são 

propostos pelo NDE, composto por 7 docentes do Departamento de Fonoaudiologia. 

Além das diversas atividades de pesquisa, ensino e extensão, o curso de 

Fonoaudiologia, em parceria com instituições e demais setores da UFPB, promoveu 

durante os quatro anos de curso, 22 eventos entre encontros, congressos, cursos, 

oficinas e campanhas. 

 

  



SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

Conforme ofício de designação de Avaliação nº 100849, a visita “in loco” do Curso de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba - UFPB - de modalidade 

presencial, foi realizada em sua sede, sem que tenha havido divergência entre o 

endereço de visita e o endereço do ofício de designação. Os documentos que serviram 

de base para análise da avaliação foram o PDI, PPC, relatórios de autoavaliação e 

demais relatórios da IES, todos dentro do prazo de validade. o coordenador do curso, 

Prof. Dr. Giorvan Anderson dos Santos Alves, aguardava a visita das avaliadores, para 

efeito de reconhecimento do curso de fonoaudiologia da IES. 

 

 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o 

curso 

Ana Carla Estelita 

Vogeley  
Doutorado  Integral  Estatutário  56 Mês(es) 

ANA KARENINA DE 

FREITAS JORDAO DO 

AMARAL  

Mestrado  Integral  Estatutário  58 Mês(es) 

ANA KARINE FARIAS 

DE TRINDADE  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

ANA LUCIA BASILIO 

CARNEIRO  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

Anna Alice Figueiredo de 

Almeida  
Doutorado  Integral  Estatutário  72 Mês(es) 

BRUNNA THAÍS 

LUCKWU DE LUCENA  
Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

ELISA ABELLA 

CAVALCANTE DE 

SOUZA  

Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

ELMA HEITMANN 

MARES AZEVEDO  
Doutorado  Integral  Estatutário  14 Mês(es) 

FABIOLA DA SILVA 

ALBUQUERQUE  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

Flavia Luiza Costa do 

Rego  
Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

GIORVAN ANDERSON 

DOS SANTOS ALVES  
Doutorado  Integral  Estatutário  56 Mês(es) 

HANNALICE Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 



GOTTSCHALCK 

CAVALCANTI  

HILZETH DE LUNA 

FREIRE PESSOA  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

ISABELLE CAHINO 

DELGADO  
Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es) 

Jaims Franklin Ribeiro 

Soares  
Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

JANAINA AGUIAR 

PEIXOTO  
Mestrado  Integral  Estatutário  44 Mês(es) 

Jana Luiza Toscano  Doutorado  Parcial  Estatutário  48 Mês(es) 

JULIENE LOPES 

RIBEIRO PEDROSA  
Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

karina jerônimo 

rodrigues santiago de 

lima  

Doutorado  Integral  Estatutário  44 Mês(es) 

LEONARDO 

WANDERLEY LOPES  
Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

LUCIANA CABRAL 

FIGUEIREDO  
Mestrado  Integral  Estatutário  30 Mês(es) 

LUCIANA PIMENTEL 

FERNANDES DE 

MELO  

Doutorado  Integral  Estatutário  20 Mês(es) 

LUPICINIO FARIAS 

TORRES  
Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Marcelo Rodrigo Portela 

Ferreira  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

MARIA FABIANA 

BONFIM DE LIMA 

SILVA  

Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Marine Raquel Diniz da 

Rosa  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

MICHELLY SANTOS 

DE ANDRADE  
Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

RICARDO DIAS DE 

CASTRO  
Doutorado  Integral  Estatutário  10 Mês(es) 

WAGNER TEOBALDO 

LOPES DE ANDRADE  
Doutorado  Integral  Estatutário  61 Mês(es) 

 

  

CATEGORIAS AVALIADAS 



Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de 

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

Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, e Formulário Eletrônico 

preenchido pela IES no e-MEC.  

1.1. Contexto educacional  4  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  4  

1.3. Objetivos do curso  4  

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  5  

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  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  

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   
5  



1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar 

também como critério de análise: disponibilidade de serviços 

assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com 

capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à 

matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos 

na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para 

cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um 

egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e 

secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto 

a referir casos que necessitem cuidados especializados)  

3  

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:Não se aplica porque não se trata de 

curso de licenciatura.  

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:Não se aplica porque não se trata de 

curso de medicina.  

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

Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica porque não se trata de 

curso de medicina.  

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos    
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica porque não se trata de 

curso de medicina.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

Observa-se articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso, com políticas 

institucionais consistentes. Na IES, há um total de 32.800 alunos na graduação. O 

curso de Fonoaudiologia conta com 273 alunos. Destes, 128 participam de alguma 

atividade de extensão (27 bolsistas e 109 voluntários), 20 desenvolvem atividades de 

monitoria (11 bolsistas e 9 voluntários) e 110 participam de atividades de iniciação 

científica (6 bolsistas e 104 voluntários). Destaca-se de maneira muito consistente a 

atuação do curso nas atividades de extensão. As instâncias coletivas de deliberação 

estão consolidadas, como é o caso da CPA e do NDE do curso. A CPA tem 

constituição e atribuições que lhe conferem funcionamento, representatividade 

(inclusive dos discentes, docentes, funcionários administrativos, representante da 

comunidade) e adequada importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos do 

curso. Apesar disso, a CPA não consegue identificar problemas específicos do curso de 

Fonoaudiologia, conforme ficou explicitado na reunião. O curso procura sanar essa 

dificuldade realizando avaliações, porém não há autoavaliacão dos alunos. O PPC 

apresenta conteúdos curriculares coerentes com os objetivos do curso, com o perfil do 

egresso e com o dimensionamento da carga horária. As disciplinas de Saúde Coletiva 

ainda precisam ser mais contempladas no PPC, bem como a entrada de novos 



professores, habilitados para esta função. Há adequada coerência do currículo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Fonoaudiologia. Quanto às ementas, programas e 

bibliografia se encontram bem definidos, porém algumas indicações bibliográficas, 

mesmo básicas, não foram localizadas na Biblioteca durante a visita in loco. Em 

relação ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), existem mecanismos 

adequadamente coerentes e efetivos de acompanhamento e de cumprimento do mesmo, 

realizados de forma individual e orientados por professores do curso. De acordo com 

os professores e alunos, em reunião com a comissão de avaliadores, há pesquisa e 

extensão instituída na Fonoaudiologia e, no momento, vários alunos do curso realizam 

Iniciação Científica e participam de projetos de extensão e monitoria. Segundo relato 

dos professores e dos alunos, há diversos pontos bastante positivos no curso, como a 

equipe engajada, sempre interessada em se qualificar, além da interdisciplinaridade. 

Como fragilidades,foram identificados um número ainda insuficiente de docentes, que 

não dá conta da alta demanda das atividades propostas pelo curso, a necessidade de se 

melhorar a matriz curricular, especialmente no que concerne à área de saúde coletiva. 

Um ponto importante foi o repúdio à burocracia do serviço público, que é moroso na 

aquisição de bibliografia, conserto e calibração de equipamentos. Houve ainda o relato 

ao escasso acesso digital.  

Conceito da Dimensão 1  

4.3  

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:Não se trata de curso 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  
4  

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos 

presenciais, obrigatório para cursos a distância  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica porque se trata 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)  

4  

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 
5  



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%)  

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)  

4  

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:Não se aplica porque não se trata de 

curso de licenciatura.  

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:Não se aplica porque se trata 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)   

3  

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins NSA  



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   

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica pois se trata 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:Não se aplica pois se trata 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  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica porque se trata de curso 

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:Não se aplica porque não se trata de 

curso de medicina.  

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:Não se trata de curso de medicina.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

Considerando os padrões mínimos de qualidade, o Curso de Fonoaudiologia da UFPB 

preenche os critérios analisados, os requisitos mínimos em relação ao corpo social, 

com alguns pontos que merecem destaques. O Curso tem como coordenador o Prof Dr. 

Giorvan Anderson dos Santos Alves, com graduação em Fonoaudiologia, 

Especialização em Motricidade Orofacial e Mestrado e Doutorado em Linguística pela 

UFPB. Exerce o cargo de professor do Curso desde 2009, encontrando-se em segundo 

mandato da coordenação, tendo, assim, mais de dois anos de experiência 

administrativa. Como coordenador, tem expressivo envolvimento com alunos e 

professores. Apresenta carga horária semanal de 40 horas, com dedicação de 20 horas 

às atividades de coordenação. Quanto ao Corpo Docente, atualmente, o curso de 

Fonoaudiologia apresentou 29 docentes cadastrados no e-MEC (eram 34 e 5 foram 

excluídos por não terem ministrado aulas no curso no último ano). Há 12 professores 

não cadastrados no emec que também dão aula no curso, porém não foram 



considerados, por não estarem no sistema. Do total de 29 cadastrados, 19 (dezenove) 

têm titulo de doutor e 8 (oito) de mestre. Desses, 12 (52,17%) são fonoaudiólogos, 

sendo 4 (quatro) com o título de mestre. O Corpo Docente possui baixa produção 

científica, especialmente no que tange à publicação de artigos científicos nos últimos 

três anos. O NDE existe e está estruturado de forma adequada, sendo formado, por 6 

(seis) professores integrantes do curso, sendo 5 doutores e 1 mestre, e dois 

acompanham o curso desde a sua fundação. O grupo se reune de forma regular, com 

registro em ata. A coordenação e professores apresentam boa sintonia e envolvimento 

nas atividades do curso. O corpo técnico e administrativo que serve ao curso tem 

formação adequada às funções desempenhadas nos diversos Laboratórios: Anatomia, 

Fisiologia, Histologia, Citologia, Patologia, Informática e de Fonoaudiologia. O corpo 

discente compareceu à reunião, com representação de todos os períodos oferecidos. Os 

alunos e egressos apontaram como pontos fortes a coordenacão do Curso, a infra-

estrutura e o corpo docente, destacando o empenho de todos os professores, o 

conhecimento atualizado que recebem e as excelentes oportunidades de práticas e 

estágios que estão sendo oferecidas pelo curso, sempre com preceptores e supervisão 

adequada. Como fragilidade, apontaram o número insuficiente de professores para as 

demandas do curso. O corpo docente também compareceu em grande número à reunião 

com a comissão avaliadora, revelando-se um dos pontos fortes do curso por 

apresentarem atividades de ensino, pesquisa e extensão, com potencial para abertura 

futura de curso de pós graduação. Como aspectos positivos relataram o engajamento de 

todos nas atividades oferecidas pelo curso. Como dificuldades destacaram a questão 

burocrática do serviço público, que tem dificultado os processos de aquisição, 

instalação e manutenção de equipamentos importantes para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, assim como o número ainda insuficiente de docentes. Outro 

aspecto importante a ser destacado é que o curso conta com três técnicos em 

biossegurança, contratados diretamente para o curso, e que prestam assessoria aos 

alunos e professores.  

Conceito da Dimensão 2  

4.5  

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do 

Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico 

preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.  

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   

(Para fins de autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os 

docentes em tempo integral do primeiro ano do curso, se CSTs, ou 

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

5  

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 

acadêmicos  
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:Não se aplica porque os professores 

possuem gabinetes de trabalho.  

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de 5  



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

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

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)  

2  

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  

5  

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  

5  

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  

5  



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:Não se aplica porque se trata 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:Não se aplica porque não se trata de 

curso de Direito.  

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:Não se aplica porque não se trata de 

curso de Direito.  

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:Não se aplica porque não se trata de 

curso de Medicina.  

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o 

curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica porque não se trata de 

curso de Medicina.  

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:Não se aplica porque não se trata de 

curso de Medicina.  

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, 

NSA para os demais cursos que não contemplam laboratórios de 

ensino no PPC   

5  

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:Não se aplica porque 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:Não se aplica porque 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 
NSA  



de ética em pesquisa no PPC   

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica porque não se trata de 

curso de Medicina.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

Os espaços físicos utilizados para aulas teóricas e teórico-práticas atendem de maneira 

satisfatória aos requisitos de quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, 

iluminação, limpeza, acústica e segurança, necessários às atividades do curso. As salas 

de aula do curso são climatizadas, espaçosas, contendo quadro branco e infraestrutura 

necessária para utilizacão de multitimidia. A Clínica-escola está inserida no mesmo 

espaço físico e atende a usuários da comunidade. O espaço conta com 12 salas para 

atendimento terapêutico, salas de observação, salas de audiologia, com cabinas 

equipadas com 2 audiômetros, sendo 1 de dois canais, e um imitanciômetro em cada 

sala. Há, ainda, outros aparelhos da área da Audiologia, como os necessários para a 

realização do ABR e da avaliação do sistema vestibular, apesar de faltar a cadeira 

adequada ao exame. Há secretaria e sala de espera. Os laboratórios de 

Anatomia,Neuroanatomia, Fisiologia, Embriologia e Histologia mantêm equipamentos 

modernos e em boa quantidade à demanda dos alunos. Já o laboratório de Informática, 

apesar de apresentar 73 computadores , serve apenas às aulas de informática e afins. O 

aluno que deseja estudar, necessita ir a uma das salas que apresenta apenas 13 

computadores para os alunos. Quanto à Biblioteca Central, que serve ao curso de 

Fonoaudiologia, observou-se que o acervo é aberto aos alunos, também podendo ser 

acessado pelos discentes antes da reserva, via SIGA (programa de informatização da 

IES). Este sistema facilita a vida acadêmica de professores e alunos, na medida em que 

toda informação pode ser visualizada on line, dentro e fora da instituição, 

possibilitando a integração de informações entre professores, alunos e Secretaria 

Acadêmica. Não foram localizados alguns títulos das ementas de disciplinas do curso, 

escolhidos aleatoriamente. O número de exemplares da bibliografia básica, especifica e 

complementar também varia, conforme atestado in loco tanto no registro eletronico 

quanto nas estantes, bem como na relacão impressa apresentada à comissão. Os da área 

básica e comuns a outros cursos apresentam-se em maior quantidade. Quanto aos 

periódicos, revistas e acervo em multimídia, a biblioteca não realiza assinaturas de 

revustas da área. Há, no entanto, acesso a bases de dados de pesquisa a partir de 

qualquer computador da rede. Os professores possuem gabinetes individuais. O 

ambiente dos professores é amplo e dividido entre espaços para dois a quatro 

professores, com computadores e locais para estudo e orientação de alunos.  

Conceito da Dimensão 3  

4.2  

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)  

Sim  



Critério de análise:  

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

disciplinas e atividades curriculares do curso?    

As relações étnico-raciais e a abordagem da história e cultura afro-

brasileira e indígena, previstas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, são 

contempladas nas atividades de ensino dos componentes curriculares Ética 

e Bioética Aplicada à Fonoaudiologia, Saúde Coletiva e Saúde Coletiva 

Aplicada à Fonoaudiologia, onde são discutidos conceito de cultura, 

diversidade cultural e o cuidado a saúde. As atividades contemplam 

contextualização teórica e visitas aos espaços sociais de interesse. No 

âmbito da extensão, os estudantes participam de atividade de promoção de 

saúde, especialmente no campo da educação popular em comunidades que 

carentes. Também é oportuno ressaltar a execução do Programa de 

Extensão, aprovado no Edital PROEXT 2014 na linha de juventude negra 

sob vulnerabilidade social, sobretudo no contexto da violência, que 

proporciona aproximação com grupos culturais de música afro-brasileira e 

indígena.  

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 professores do curso de Fonoaudiologia têm pôs - graduação 

atrito sensu, na maior parte doutores.  

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 atende totalmente à normativa pertinente, pois &#279; composto 

de professores do curso de Fonoaudiologia, inclusive do coordenador, 

sendo a maioria doutores . Rene-se sistematicamente e mantém registro em 

ata.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 

Normativa N° 12/2006)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, porque não se trata de 

curso tecnológico,  

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:Não se trata de curso superior 

tecnológico.  

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 IES mantém rampas de acesso e elevadores para pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida.  

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 IES contempla a disciplina de Libras em dois semestres do curso.  

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

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

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso EAD  

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?    

Há informações acadêmicas registradas de forma impressa e manual.  

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?    

Discussões acerca das Políticas de Educação Ambiental são contempladas 

nos componentes curriculares Sociologia da Saúde, Ética e Bioética 

Aplicada à Fonoaudiologia, Saúde Coletiva e Saúde Coletiva Aplicada à 

Fonoaudiologia. Tal conteúdo é abordado a partir de uma perspectiva 

teórica, sob a forma de aulas expositiva, bem de uma forma 

problematizadora, seja pela exposição de filmes, como Ilhas das Flores, ou 

aplicação de situações-problemas.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

O currículo apresenta coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), para 

o caso de bacharelados. O currículo e carga horária ministrada estão condizentes com a 

proposta nas diretrizes para o curso de Fonoaudiologia. Está prevista, na matriz 

curricular, e com carga horária adequada, a oferta de estágio supervisionado, com seu 

respectivo regulamento. O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do 

curso, como disciplina obrigatória de 40 horas no Curso de Fonoaudiologia da 

Universidade Federal da Paraiba - UFPB. A instituição apresenta condições adequadas 

de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, contando com 

rampas de acesso nos prédios e elevadores adaptados na clínica e curso. O curso possui 

Núcleo Docente Estruturante – NDE, responsável pela formulação do projeto 

pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento. Há titulação expressiva 

em nível de stricto sensu e contrato de trabalho que assegure preferencialmente 

dedicação plena ao curso e à experiência docente.  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

Esta comissão, tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações 

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

integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por 

Dimensão: 

 

 

DIMENSÃO CONCEITO 

Dimensão 1 4,3 

Dimensão 2 4,5 

Dimensão 3 4,0 

 

 

 

 



CONCEITO FINAL  

 

Em razão do exposto e considerando-se 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 Fonoaudiologia da 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB apresenta o conceito final 4 (quatro ). 

CONCEITO FINAL  

4  
 

FECHAR  
 


