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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

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

dezembro de 1955, e teve sua federalização, aprovada e promulgada pela Lei nº. 3.835 



de 13 de dezembro de 1960, quando incorporou as estruturas universitárias existentes 

nas cidades de João Pessoa e Campina Grande e se desenvolveu com base numa 

estrutura multicampi, sendo 5 atualmente: 

 

- 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);  

- Campus III, na cidade de Bananeiras, abrangendo o Centro de Ciências Humanas, 

Sociais e Agrárias (CCHSA); 

- Campus IV, nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto, com o Centro de Ciências 

Aplicadas e Educação (CCAE); 

- Campus V, em João Pessoa, onde funcionará o Centro de Tecnologia e 

Desenvolvimento regional, onde funcionará o curso de Gastronomia. 

 

Por se tratar de Universidade, em princípio a instituição teria autonomia para autorizar 

a abertura do curso, porém, atendendo ao Decreto nº 5773, de 9 de maio de 2006, 

capítula II, Seção II, Subseção III, foi aberto processo no EMEC.  

Curso:  

O curso presencial de Bacharelado em Gastronomia será ofertado no Campus V da 

UFPB, localizado no Conjunto Magabeira VII, Mangabeira, João Pessoa - PB. Apesar 

de no formulário EMEC constar o endereço antigo, Centro de Ciências Aplicadas e 

Educação - CCAE - Mamanguape, está em tramitação o aditamento da mudança de 

endereço do curso, conforme o processo interno na instituição. Neste novo endereço, 

onde se deu a visita, está sendo montada a estrutura física necessária ao atendimento 

das necessidades do curso, e já há professores contratados na IES para a demanda dos 

dois primeiros anos de funcionamento.  

 

O curso está pensado para 30 vagas e duração de 4 anos, onde se distribuem disciplinas 

que atendem a Conteúdos Básicos, Conteúdos Básicos Profissionais, Estágios 

Supervisionados, Conteúdos Complementares Obrigatórios e Optativos. 

 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

A Comissão composta por Dario Luiz Dias Paixão (coordenador) e Fabiana Bandeira 

Espírito Santo, foi designada por Ofício Circular CGAICG / DAES / INEP / MEC, 

para realizar a avaliação in loco (Nº 100229) de autorização de Curso presencial de 

Bacharelado em Gastronomia, no período de 14 a 17 de julho de 2013, na Universidade 

Federal da Paraíba, cidade de João Pessoa, Paraíba.  

Os documentos no EMEC estavam postados corretamente e foram avaliados pelos 

membros da comissão antes da realização da visita.  

O cronograma de visita realizado foi enviado por email antes da visita e foi acatado 



sem alterações pela instituição.  

Os professores e a coordenadora do curso, Profa. Ingrid Conçeição Dantas Guerra, 

apresentaram justificativa para que o curso em questão seja autorizado como 

Bacharelado em Gastronomia e não Curso Superior de Tecnologia, o que foi acatado 

por esta comissão de avaliadores.  

Na visita in loco, nas reuniões com a coordenadora, docentes e dirigentes, somados à 

análise dos documentos apresentados pela IES e pelo colegiado de curso, verificou-se 

que há constante interlocução entre os interessados no curso e em sua qualidade.  

A Comissão também pôde constatar que a administração da IES e do curso vêm 

levando a cabo as implantações necessárias de modo a fazer frente à crescente 

demanda de profissionais na região, conforme verificado na visita in loco e nas 

reuniões com os dirigentes, coordenadora e docentes.  
 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o 

curso 

Ana Emilia da Costa 

Vieira  
Mestrado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

INGRID 

CONCEIÇÃO 

DANTAS GURRA  

Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

JULIANO 

SEBASTIAO 

GONCALVES 

PEREIRA  

Especialização  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

PATRICIA 

PINHEIRO 

RAFAEL DE 

SOUSA  

Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

Renata Ângela 

Guimarães Pereira  
Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

Rogério Paodjuenas  Especialização  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

Selma dos Passos 

Braga  
Mestrado  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.  3  



Contexto educacional 

Justificativa para conceito 3:  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  3  

Justificativa para conceito 3:  

1.3. Objetivos do curso  3  

1.4. Perfil profissional do egresso  3  

Justificativa para conceito 3:  

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise 

também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no PPC)  
4  

Justificativa para conceito 4:  

1.6. Conteúdos curriculares  3  

1.7. Metodologia  3  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito 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  

3  

Justificativa para conceito 3:  

1.11. Apoio ao discente  3  

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  3  

Justificativa para conceito 3:  

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a 

distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso em questão será presencial.  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 

processo ensino-aprendizagem  
3  

Justificativa para conceito 3:  

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais 

que não contemplam material didático institucional no PPC, 
NSA  



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)  

Justificativa para conceito NSA:O curso em questão será 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 em questão será presencial.  

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem   
4  

Justificativa para conceito 4:  

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

também como critério de análise: disponibilidade de serviços 

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

capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à 

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

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

cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um 

egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e 

secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto 

a referir casos que necessitem cuidados especializados)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

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 trata de um 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 trata de um 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 trata de um 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 trata de um curso de Medicina.  



CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

O PPC contempla de maneira suficiente as demandas efetivas de natureza econômica e 

social. O documento destaca o cenário atual de crescimento da gastronomia em João 

Pessoa e a importância da qualificação profissional para a atividade. Contudo, não é 

apresentado no texto o quadro atual de qualificação dos profissionais atualmente 

empregados no setor a fim de confirmar os dados de necessidade da formação superior 

em nível de Bacharelado de trabalhadores e gestores nos negócios de alimentação fora 

do lar na escala local/regional. Na mesma direção, o PPC não esclarece as 

características do mercado de trabalho em alimentos e bebidas (A&B) como parte do 

arranjo produtivo local, de maneira a reforçar a sintonia entre esse mercado e a 

proposta político-pedagógica da formação em Gastronomia. Por sua vez, as políticas 

institucionais de ensino no curso em questão que estão previstas são muito boas. Já as 

políticas de extensão e de pesquisa, especialmente com a participação dos alunos, estão 

previstas parcialmente. Em relação ao objetivo do curso, eles apresentam suficiente 

coerência com os aspectos do perfil profissional e do contexto educacional. Entretanto, 

o entrelaçamento entre esses objetivos e a estrutura curricular vigente não aparece 

exposto de forma consistente, além de não expressar muito bem as competências do 

egresso e todas as suas possibilidades de atuação profissional. A estrutura curricular 

implementada atende parcialmente ao princípio da flexibilidade, mas a grade curricular 

está muito bem formulada atendendo às questões de multi e interdisciplinaridade de um 

curso de Bacharelado em Gastronomia.  

Na mesma direção, são suficientes a compatibilidade de carga horária total do curso 

com o perfil profissional do egresso e os objetivos almejados, considerando 

principalmente a proporção de tempo destinado às aulas práticas e de laboratório e, em 

função disso, a articulação da teoria com a prática no âmbito do curso. Os conteúdos 

curriculares possibilitam, de maneira suficiente, o desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso, quesitos que podem ser melhorados após a implementação do 

curso.  

Da mesma maneira, TCC, Estágio e Atividades Complementares estão previstos de 

maneira suficiente considerando os aspectos de carga horária, mas faltam informações 

quanto às formas de apresentação, orientação e coordenação. O apoio ao discente 

previsto contempla, de maneira suficiente, os programas de apoio extraclasse, porém o 

apoio psicopedagógico está previsto apenas para o campus principal da UFPB.  

As ações acadêmico-administrativas decorrentes da autoavaliação e das avaliações 

externas estão previstas de maneira suficiente.  

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) previstas - e algumas já 

implementadas - no processo de ensino-aprendizagem permitirão executar de maneira 

muito boa o projeto pedagógico do curso considerando o número de vagas solicitado. 

Do mesmo modo, os procedimentos de avaliação implantados atendem de maneira 

muito boa à concepção do curso definida no PPC. Por sua vez, o número de vagas 

previsto para o início do curso (30) atende de maneira excelente à dimensão do corpo 

docente e às condições de infraestrutura da IES.  

Conceito da Dimensão 1  

3.3  

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  3  



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:Não se aplica por se tratar de curso 

presencial.  

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 

acadêmica do (a) coordenador (a)  
4  

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:Não se aplica por se tratar 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)   

4  

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de 

autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do 

curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

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

critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 

– menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 

60% Conceito 3 – maior ou igual a 60% e menor que 70% Conceito 

4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou 

igual a 80%)  

5  

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de 

autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do 

curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de 

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

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

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

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

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

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

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

2  

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 por se tratar de 

bacharelado.  



2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para 

fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro 

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

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

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

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

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

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

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

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

menos, 5 anos)    

4  

2.13.  

Relação entre o número de docentes e o número de estudantes 

  

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância 

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

equivalente 40h em dedicação à EAD) 

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso em questão será 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)   

2  

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

de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do 

curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a 

distância, conforme Portaria 4.059/2004   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso em questão será presencial.  

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para 

fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro 

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

bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a 

distância, conforme Portaria 4.059/2004  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso em questão será 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 em questão será 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 trata de um 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 um curso de Medicina.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

Considerando que o curso ainda não está em funcionamento, não há NDE, nem 

colegiado, formalmente composto. Porém, através das conversas com a coordenação 

do curso, e professores previstos, foi possível verificar que o grupo já se encontra com 

certa regularidade para planejar e discutir o funcionamento das atividades que 

pretendem implantar quando do início efetivo das atividades. 

 

Pensando nas ações necessárias ao funcionamento do curso nesse período de 

autorização, percebeu-se a atuação da coordenadora como muito boa numa análise dos 

aspectos de gestão do curso, relação com os docentes e discentes. A coordenadora 

possui experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica, 

somadas, de 08 anos, e seu regime de trabalho é de tempo integral, sendo 20hs a carga 

horária destinada a coordenação. E considerando o número de 30 vagas anuais, a 

relação das vagas com as horas semanais dedicadas à coordenação é de 1,5h. 

 

Para avaliação do corpo docente foram apresentados 07 professores, e sob eles 

incidiram os critérios de avaliação. Destes docentes: 

- 71% tem titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

- 28,5% são doutores; 

- 100% tem regime de tempo integral; 

- 71% possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 anos; 

- pelo menos 50% têm entre 1 a 3 produções nos últimos 3 anos; 

- 28,5% possui experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) 

comprovada de, pelo menos, 2 anos.  

Conceito da Dimensão 2  

3.6  

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  

Justificativa para conceito 3:  

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 

acadêmicos  
5  

Justificativa para conceito 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  

3  

Justificativa para conceito 3:  

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

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

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

4  

Justificativa para conceito 4:  

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

autorização, considerar os laboratórios de informática implantados 

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

bacharelados/licenciaturas)  

5  

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  

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  

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)  

2  

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 

3  



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  

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:Não se trata de um curso a distância.  

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 trata de um 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 trata de um 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 trata de um 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 trata de um 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 trata de um 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   

NSA  

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

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

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

suficientes considerando a disponibilidade de equipamentos de informática em função 

do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. O espaço destinado às atividades de 

coordenação é excelente considerando a dimensão, número e qualidade dos 

equipamentos, conservação do gabinete individual para o coordenador, número de 

funcionários e possibilidade de atendimento a alunos e professores. A sala de 

professores para os docentes do curso é suficiente considerando os aspectos de 

disponibilidade de equipamentos de informática, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. As salas de aula do 

curso são muito boas considerando os aspectos: quantidade de carteiras, dimensão em 

função das vagas solicitadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade, faltando apenas os últimos equipamentos a serem 

instalados. Os laboratórios de informática e a rede wireless atendem de maneira 

excelente os aspectos da quantidade de equipamentos relativa ao número de futuros 

usuários, a acessibilidade, a velocidade de acesso à internet, a política de atualização de 

equipamentos e softwares e a adequação do espaço físico. O acervo da bibliografia 

básica e complementar foram solicitados para aquisição. Os livros das disciplinas 

básicas e gerais já estão disponíveis em número adequado, porém as das disciplinas 

profissionais ainda estão em processo de compra. Há assinatura e acesso de periódicos 

especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, porém os 

periódicos impressos estão alocados na Biblioteca Central da UFPB e auxiliarão as 

disciplinas básicas e gerais. A Biblioteca prevista para o curso no endereço do mesmo, 

está sendo montada e os livros e periódicos não foram transportados de uma sede para 

outra.  

Os laboratórios didáticos implantados atenderão às disciplinas práticas gerais e básicas, 

porém ainda é necessário equipar os laboratórios especializados (cozinha didática, 

panificação e confeitaria e técnicas de serviços) que estão previstos no PPC. 

Os laboratórios já implantados atendem de maneira suficiente os aspectos de 

quantidade de equipamentos e número de alunos por bancada em relação às vagas 

autorizadas. A qualidade de laboratórios didáticos especializados atende de maneira 

suficiente os aspectos da acessibilidade e utilização de equipamentos. Será necessária a 

implementação de vestiários destinados exclusivamente à uniformização de alunos e 

professores para aulas práticas de laboratório. Os serviços dos laboratórios 

especializados implantados são atendidos de maneira suficiente no que diz respeito ao 

apoio técnico, manutenção e coordenação, mas não foram apresentadas as normas de 

funcionamento, utilização e segurança.  

Conceito da Dimensão 3  

3.4  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que 

não têm Diretrizes Curriculares Nacionais  
NSA  



Justificativa para conceito NSA:Os cursos de Bacharelado em 

Gastronomia não estão contemplados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

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 

17/06/2004)  

Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

disciplinas e atividades curriculares do curso?    

A referida temática será tratada nas disciplinas de História da Alimentação 

e Cozinha Brasileira I e II.  

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

dezembro de 1996)   
Não  

Critério de análise:  

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?   
 

Dos professores apresentados, um deles é apenas graduado.  

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

1, de 17/06/2010)  
Sim  

Critério de análise:  

O NDE atende à normativa pertinente?  
 

Quando entrar em funcionamento formal, considerando os docentes 

apresentados no curso quando da visita in loco, há total condição de 

composição de um NDE atendendo a normativa.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 

Normativa N° 12/2006)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de um Curso Superior 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:Não se trata de um Curso Superior de 

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.  

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e 

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

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

Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 

(Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia) 

Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

4.8.  

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

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

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

CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?  
 

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

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

implantação das condições até dezembro de 2008)   

Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

mobilidade reduzida?    

As condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida são boas e estão presentes por meio de rampas, apoios, banheiros 

específicos, entre outros.  

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?  
 

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

como disciplina optativa.  

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

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

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de um curso com ensino à 

distância.  

Critério de análise:  

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados 

obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância?   



4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 

12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 

01/12/2010,  publicada em 29/12/2010)   

Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e 

virtual?    

A comunidade acadêmica poderá acessar a todas as informações impressas 

por meios da secretaria ou coordenação do curso, ou por meio digital, via 

site da UFPB.  

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?    

Não se percebe, de modo claro, integração da educação ambiental às 

disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

4.1 - Os cursos de Bacharelado em Gastronomia não estão contemplados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

 

4.2 - A referida temática será tratada nas disciplinas de História da Alimentação e 

Cozinha Brasileira I e II. 

 

4.3 - Dos professores apresentados, um deles é apenas graduado.  

 

4.4 - Quando entrar em funcionamento formal, considerando os docentes apresentados 

no curso quando da visita in loco, há total condição de composição de um NDE 

atendendo a normativa. 

 

4.5 - Não se trata de um Curso Superior de Tecnologia. 

 

4.6 - Não se trata de um Curso Superior de Tecnologia. 

 

4.7 - O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções. 

 

4.8 - O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções. 

 

4.9 - As condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 

são boas e estão presentes por meio de rampas, apoios, banheiros específicos, entre 

outros. 

 

4.10 - O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso como 

disciplina optativa. 

 

4.12 - A comunidade acadêmica poderá acessar a toda. 

 



4.13 - Não se percebe, de modo claro, integração da educação ambiental às disciplinas 

do curso de modo transversal, contínuo e permanente.  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

A Comissão composta por Dario Luiz Dias Paixão (coordenador) e Fabiana Bandeira 

Espírito Santo, designada pelo INEP para proceder a Autorização do Curso de 

Bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, esteve na 

instituição no período de 14 a 17 de julho de 2013, quando tomou conhecimento da 

proposta de funcionamento do citado curso por meio da análise de seus documentos, 

visita às instalações e reuniões com seus integrantes.  

 

Para realização da citada avaliação, a comissão enviou previamente, a instituição, 

agenda de trabalho de modo a organizar suas atividades. Assim, no primeiro dia de 

trabalho foram realizadas reuniões com dirigentes e corpo docente, verificação dos 

documentos e visita às instalações. No segundo dia, as atividades se concentraram nos 

trabalhos internos da comissão para análise documental e preenchimento do 

formulário. 

 

Ao final dos trabalhos o conceito atribuído para a Dimensão 1 foi 3.3, Dimensão 2 foi 

3.6 e a Dimensão 3 foi 3,4. Considerando o que está colocado nos Relatos de cada 

Dimensão e considerando os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, 

nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior-CONAES e 

neste instrumento de avaliação, compreende-se que este Curso de Bacharelado em 

Gastronomia, ofertado pela UFPB, apresenta um perfil que configura um quadro 

Suficiente para sua autorização de funcionamento com a qualidade necessária para seu 

início, sendo seu conceito final "3".  

                    

                    CONCEITO FINAL  

                                 3  
 

 


