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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A cidade de João Pessoa, possui uma área territorial composta por 211 km2, estando 

localizada na Ponta do Seixas, ponto mais oriental das Américas. Segundo dados do 

IBGE, possui uma população de 723.515 habitantes. João Pessoa, dentre os demais 

municípios do Estado da Paraíba, é o que apresenta economia mais sólida, constituída 



pelos setores da indústria, comércio e serviços. Possui o maior PIB (Produto Interno 

Bruto) municipal do estado, na ordem de R$ 8.638,32.  

 

Neste contexto, a UFPB está localizada na Cidade Universitária, Campus I, s/n, Castelo 

Branco, João Pessoa - PB, 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. 

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 as 

estruturas universitárias então existentes nas cidades de João Pessoa e Campina 

Grande. 

 

A IES tem por missão estar "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.” 

 

Atualmente a UFPB está estruturada em 4 Campus: Campus I - 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, cidade de Areia, compreendendo o Centro de Ciências Agrárias 

(CCA); o Campus III, cidade de Bananeiras, abrangendo o Centro de Ciências 

Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) e o Campus IV, 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. A IES, 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. 

 

A UFPB possui IGC igual a 4 e CI igual a 5.  

Curso:  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, do Centro de Tecnologia e 

Desenvolvimento Regional, do Campus I da UFPB foi criado pela Resolução nº 

50/2009 de 22/07/2009. O mesmo iniciou suas aulas presenciais no Campus I, na 

Cidade Universitária da UFPB, no ano letivo de 2010 - 2º semestre. O curso de Gestão 

Pública está instalado no CCSA, utilizando suas estruturas físicas disponibilizadas aos 

docentes e discentes.  

 

Atualmente são oferecidas 100 vagas anuais, distribuídas em 50 vagas no período 

vespertino e 50 vagas no período noturno. O Curso possui duração mínima para o turno 

vespertino de 06 e máxima de 09 períodos letivos. Para o turno noturno, minima 07 e 

máxima de 10 períodos. O currículo do mesmo deve ser integralizado em 2.100 

horas/aula, equivalentes a 140 créditos. As disciplinas são oferecidas em módulos 

teóricos presenciais de até 50 alunos por sala de aula.  



 

Os objetivos do Curso, registrado no Projeto Político Pedagógico, é o de "Desenvolver 

competências profissionais voltadas para a formulação, implementação e 

gerenciamento de políticas públicas e de processos de gestão para promover um 

serviço de qualidade, garantir a efetividade das instituições públicas e contribuir para 

atender as necessidades da sociedade". 

 

O Coordenador do Curso atualmente, é o Prof. Flávio Perazzo Barbosa Mota, Mestre 

em Administração. O mesmo possui 3 anos de experiência docente e 03 anos de 

experiência profissional. 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é composto pelos professores César Emanuel 

Barbosa de Lima (Doutor), Geraldo Magela de Andrade (Mestre), Hélio Ramos de 

Sousa Filho (Doutor), Mauricio Sardá (Doutor), Sabrina de Melo Cabral (Mestre) e 

pelo coordenador do curso, prof. Flávio Perazzo Barbosa Mota(Mestre). A última 

reunião do NDE deste Curso aconteceu em 30/01/2013. 

 

A Curso Superior de Tenologia em Gestão Pública da UFPB ainda não participou do 

ENADE e não possui CPC.  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

A Comissão de Avaliação, de número 95486 , protocolo nº 201115877, para fins de 

Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, da Universidade 

Federal da Paraiba - UFPB - foi formada pelos professores/avaliadores: Dr. José de 

Ribamar Silva Oliveira (Coordenador da Comissão) e da Dra. Rosa de Fátima Pereira 

de Carvalho. 

 

A Comissão propôs à IES uma agenda de trabalho, sendo a mesma aceita com correção 

apenas ao que se referia ao item horário de reunião com os discentes, na perspectiva de 

obter maior contingente de alunos na mesma. Iniciando os trabalhos, com base na 

agenda estabelecida, a Comissão se instalou nas dependências da IES às 8:00 horas do 

dia 25/02/2013 (primeiro dia de trabalho) e foi recebida pelo Coordenador de Curso - 

Prof. Flávio Perazzo Barbosa Mota e demais componentes da gestão da Instituição. 

 

A Comissão foi instalada na sala especialmente reservada para os trabalhos da visita de 

avaliação, com a disposição de demais infraestrutura necessárias. A documentação foi 

disponibilizada de forma impressa e organizada em pastas e os esclarecimentos 

adicionais foram prestados com presteza e objetividade. Enfim, todas as condições para 

o desenvolvimento das atividades avaliativas foram compatíveis aos fins a que se 

destinavam. 

 

Esta avaliação foi realizada à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais (CONAES), 

sendo fundamentada em documentos postados no e-MEC e na visita in loco realizada 

por esta Comissão. 

 

A Comissão examinou, dentre outros, os seguintes documentos: 



- PDI impresso; 

- Projeto Pedagógico do Curso; 

- Regimento Geral; 

- Regimento dos NDEs do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade; 

- Prontuários dos Docentes; 

- Livros de Atas de reuniões da CPA, Conselho Superior, Colegiado do Curso e NDE; 

- Relatórios e Registros de Atividades Extraclasses; 

- Relatórios de Avaliação- CPA. 
 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o 

curso 

CESAR EMANOEL 

BARBOSA DE LIMA  
Doutorado  Integral  Estatutário  5 Mês(es) 

EFREM DE AGUIAR 

MARANHAO FILHO  
Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es) 

Fernando José Vieira 

Torres  
Mestrado  Integral  Estatutário  17 Mês(es) 

Flávio Perazzo Barbosa 

Mota  
Mestrado  Integral  Estatutário  27 Mês(es) 

Geraldo Magela de 

Andrade  
Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Hélio de Souza Ramos  Doutorado  Integral  Estatutário  27 Mês(es) 

MARIA DANIELLA 

DE OLIVEIRA 

PEREIRA DA SILVA  

Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

Maurício Sardá de 

Faria  
Doutorado  Integral  Estatutário  21 Mês(es) 

Nayana Ruth 

Mangueira de 

Figueiredo  

Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Sabrina de Melo Cabral  Mestrado  Integral  Estatutário  26 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  3  



1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  3  

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  4  

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não 

contemplam estágio no PPC e que não possuem diretrizes 

curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de estágio supervisionado  

4  

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não 

contemplam atividades complementares no PPC e que não possuem 

diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de atividades complementares  

4  

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  

4  

1.11. Apoio ao discente  3  

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  3  

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

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

distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O CST em Gestão Pública é um curso 

100% 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 CST em Gestão Pública é 100% 

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 CST em Gestão Pública é 100% 

presencial.  

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino- 4  



aprendizagem   

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

também como critério de análise: disponibilidade de serviços 

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

capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à 

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

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

cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um 

egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e 

secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto 

a referir casos que necessitem cuidados especializados)  

4  

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para 

as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam 

integração com as redes públicas de ensino no PPC  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso de Gestão Pública é um Curso 

Superior de Tecnologia e não contemplam integração com as redes 

públicas de ensino.  

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 de Gestão Pública é um Curso 

Superior de Tecnologia e não contempla integração com o sistema local e 

regional de saúde e o SUS  

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 de Gestão Pública é um Curso 

Superior de Tecnologia.  

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos    
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso de Gestão Pública é um Curso 

Superior de Tecnologia.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

A Comissão de Avaliação, em relação à Dimensão ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA, verificou que: 

1.1 - O PPC do curso apresenta em sua justificativa considerando que a Gestão Pública 

é uma área de grande interesse por parte dos agentes governamentais como forma de 

otimização de recurso e formulação de políticas públicas da região e como 

profissionalização da adm. pública. Apesar de ser uma meta clara o processo de 

formação de gestores para o estado e seus municípios, não se encontram evidentes as 

possibilidades de postos de serviço na área de gestão pública no Estado. 

 

1.2 As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes PDI 

estão suficientemente implantadas no âmbito do curso, considerando que, neste, já se 

mostrava a preocupação no desenvolvimento de cursos na área da gestão pública. 

 



1.3 Os objetivos do curso estão muito bem definidos, indicando os compromissos 

institucionais em relação ao ensino, à pesquisa, à extensão e mostrando muito boa 

coerência com os aspectos do perfil profissional do egresso, da estrutura curricular e do 

contexto educacional. 

 

1.4 O perfil do aluno egresso define, de forma excelente, a atuação do egresso de um 

CST em Gestão Pública, atendendo ao CNCST e mantendo coerência com os objetivos 

do curso. 

 

1.5 A estrutura curricular foi concebida na forma modular, muito bem definida na 

matriz e no fluxograma dos módulos, com pré-requisitos estruturados entre os 

módulos, interdisciplinaridade e flexibilidade do desenvolvimento do curso pelo 

estudante. 

 

1.6 Os conteúdos curriculares estão muito bem definidos e adequados e ao perfil 

profissional desejado. 

 

1.7 A metodologia para o desenvolvimento das atividades pedagógicas está muito bem 

definida e aplicada, considerando as informações constantes no PPC e confirmadas nas 

reuniões com os professores e coordenador. 

1.8 Os alunos do curso têm que cumprir carga horária mínima obrigatória de Estágio 

Supervisionado de 120 horas, e está muito bem regulamentado pela Resolução DTG nº 

01/2012. 

 

1.9 As atividades complementares estão muito bem definidas e regulamentadas em 

resolução do DTG nº 01/2011. 

 

1.10 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório para a conclusão do 

curso, com uma carga horária definida de 60 h. O TCC será orientado por professor da 

UFPB com conhecimentos na linha de estudo que o estudante pretende desenvolver. 

Está muito bem definido na resolução Nº 02/2012, do DGT e começará a ser 

implantado em 2013. 

 

1.11 Não é possível observar, de forma clara no PPC, as ações da UFPB em relação ao 

apoio aos discentes do curso. No âmbito do curso, o apoio ao discente é dado pelos 

professores através de horários definidos em agenda para esclarecimento de dúvidas, 

atendendo, de forma suficiente às suas necessidades. Na entrevista com os alunos, 

foram apresentadas algumas ações no que tange ao atendimento médico, odontológico, 

utilização do Restaurante Universitário, transporte e alojamento. 

 

1.12 A Instituição informa que esta é a primeira avaliação do curso. A coordenação do 

curso está aplicando um questionário aos alunos visando observar postos de fragilidade 

e potencialidades do curso. 

 

1.13 NSA 

 

1.14 Os professores e alunos do curso utilizam as TICs como mediação ao processo de 

ensino-aprendizagem via email, redes sociais e comunicações via internet. Está 

disponível o site do CTDR e da coordenação do curso onde são postadas as 

informações aos discentes. 



 

1.15 NSA 

 

1.16 NSA 

 

1.17 Os procedimentos de avaliação estão muito bem definidos e aplicados seguindo 

orientações normativas dadas por resoluções dos conselhos CONSEPE e CONSUNI. 

 

1.18 O número de vagas proposto para o curso é de 100 vagas anuais, nos turnos 

vespertino e noturno, e está muito bem dimensionado e adequado em relação ao corpo 

docente, bem como às condições de infraestrutura da IES, especialmente, a que diz 

respeito ao atendimento aos alunos. 

 

1.19 a 1.22 - NSA. 

Conceito da Dimensão 1  

3.7  

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 ao Curso avaliado.  

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 

acadêmica do (a) coordenador (a)  
3  

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 ao Curso avaliado.  

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 

5  



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)  

3  

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 ao Curso avaliado.  

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 ao Curso avaliado.  

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:Não se aplica ao Curso avaliado.  



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 ao Curso avaliado.  

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 ao Curso avaliado.  

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 ao Curso avaliado.  

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 aplica ao Curso avaliado.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

A Comissão de Avaliação, em relação à Dimensão CORPO DOCENTE E 

TUTORIAL, verificou que: 

 

2.1. Após a análise documental e comprovados em reuniões da comissão com os 

membros da IES, presentes na reunião do NDE, percebeu-se que a atuação do referido 

Núcleo implantado é suficiente considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC 

 

2.2 - A atuação do Coordenador (Flávio Perazzo Barbosa Mota) é muito positiva. Nas 

reuniões com professores e alunos e também na percepção dessa Comissão, pode-se 

confirmar que o desempenho do coordenador está em consonância com a proposta do 

Curso avaliado. Tal fato foi também comprovado por ocasião das conversas com o 

colegiado e com os discentes. Verificou-se que existe um bom entrosamento entre o 

Coordenador do curso com os seus pares. 

 

2.3 - Não se aplica ao Curso avaliado. 

 

2.4 - A experiência profissional, de magistério superior e de Coordenador do curso, 

somadas, é de seis anos. 

 

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

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

coordenação é menor ou igual a 10. 

 

2.6 - Não se aplica ao Curso avaliado. 



 

2.7 - Do total de 10 professores postados no e-mec, 06 são Mestres e 04 são Doutores, 

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

graduação stricto sensu é maior ou igual a 75%.  

 

2.8 - Em análise, o Curso possui quatro doutores, representando 40% do Corpo 

Docente total do mesmo.  

 

2. 9 - O Regime de Trabalho do Curso é de 100% dos professores em Tempo Integral. 

 

2.10 - Do total de (10 professores do Curso), pelo menos 05 professores, possuem mais 

de 3 anos de experiência profissional. 

 

2.11 - Não se aplica ao Curso avaliado. 

 

2.12 - Detectou-se que o Corpo Docente que representa o Curso, tem um contingente 

de 100% com experiência acadêmica acima de 03 no magistério superior. 

 

2.13 - Não se aplica ao Curso avaliado. 

 

2.14. O Colegiado do Curso encontra-se previsto e implantado e está regulamentado, 

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

representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e 

encaminhamento das decisões. 

 

2.15 - Após a avaliação dos documentos dos docentes, in loco, detectou-se que pelo 

menos 50% dos docentes possuem mais de 9 produções cientificas nos últimos 3 anos. 

 

2.16 - Não se aplica ao Curso avaliado. 

 

2.17 - Não se aplica ao Curso avaliado. 

 

2.18 - Não se aplica ao Curso avaliado. 

 

2.19 - Não se aplica ao Curso avaliado. 

 

2.20 - Não se aplica ao Curso avaliado. 

Conceito da Dimensão 2  

4.2  

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)  

1  

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 

acadêmicos  
3  



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  

1  

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)  

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)  

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  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O Curso de Gestão Pública da UFPB 

não prevê laboratório especializado.  

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 

NSA  



Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

Justificativa para conceito NSA:O Curso de Gestão Pública da UFPB 

não prevê laboratório especializado.  

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:O Curso de Gestão Pública da UFPB 

não prevê laboratório especializado.  

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 de Gestão Pública é um curso 

100% 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 de Gestão Pública não possui 

Núcleo de Práticas Jurídicas em seu PPC  

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 de Gestão Pública não possui 

Núcleo de Práticas Jurídicas em seu PPC  

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 de Gestão Pública não possui 

Unidades Hospitalares de ensino e complexo assistencial previsto em seu 

PPC.  

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 de Gestão Pública não possui 

Sistema de referência e contrareferência em seu PPC  

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 de Gestão Pública não possui 

Biotérios previstos em seu PPC  

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 de Gestão Pública não possui 

Laboratórios de ensino previsto em seu PPC  

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:O curso de Gestão Pública não possui 

Laboratório de Habilidades previsto em seu PPC  

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 de Gestão Pública não possui 

Protocolos de experimentos previsto em seu PPC  

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 de Gestão Pública não possui 

Comitê de Ética em Pesquisa previsto em seu PPC  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

A Comissão de Avaliação, em relação à Dimensão INFRAESTRUTURA, verificou 

que: 

 

3.1 – O curso se encontra em funcionamento em um ambiente do CCSA e utiliza as 

salas deste Centro. A sala de apoio aos professores é compartilhada com mesas, 

computadores, climatizada, iluminada, próxima aos banheiros. A sala atende de forma 

insuficiente às exigências de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. Existem previsões em projeto para o novo 

campus que o curso se instalará em 2013. 

 

3.2 - A Coordenação do curso funciona em uma sala possuindo mobiliário e 

equipamentos de TI. A sala atende de forma suficiente às exigências de acústica, 

iluminação, ventilação, climatização, mobiliário e limpeza. Funciona junto à 

Coordenação a secretaria.  

 

3.3 – Não existe, propriamente, uma sala de professores. O espaço compartilhado é 

cedido pelo CCSA. Para o novo Campus, a ser entregue em 2013, há a previsão de sala 

de professores. 

 

3.4 - As sete salas de aulas disponibilizadas para o curso são amplas e espaçosas, com 

capacidade média para 50 alunos. Todas as salas atendem às exigências de acústica, 

iluminação, climatização, mobiliário, aparelhagem específica e limpeza para o número 

de alunos atendidos. Os eventos do Curso são realizados nos auditórios, com 

capacidade para 200 pessoas, através de agendamentos. O Centro dispõe de 

equipamentos para atender, de forma suficiente, às solicitações dos professores. 

 

3.5 – O curso dispõe de 3 laboratórios de informática, sendo dois com capacidades para 

20 máquinas e um com 30 máquinas, totalizando 70 máquinas. Os computadores estão 

interligados em rede com acesso a Internet. Existem laboratórios para livre acesso aos 



alunos desenvolverem suas atividades e atendem suficientemente às demandas dos 

alunos. 

 

3.6 – Após a análise do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e visita à biblioteca da 

instituição, a Comissão observou a bibliografia básica das disciplinas possuíam, no 

mínimo, 3 (três) títulos e que está disponível, em média, de um exemplar para a faixa 

de 10 a menos de 15 vagas anuais autorizadas de todos os cursos que efetivamente 

utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

 

3.7 - Na bibliografia complementar é usado um mínimo de 03 títulos, estando 

disponíveis o mínimo de 02 exemplares para cada título. 

 

3.8 – Após visita à biblioteca, a Comissão pôde constatar a existência de periódicos 

especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, com a 

quantidade maior que 20 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso. 

 

3.9 a 3.21 – NSA. 

Conceito da Dimensão 3  

2.8  

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?    

Existe o cumprimento das DCNs para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

através dos componentes curriculares ao longo dos módulos do curso como 

Ética na Administração Pública e Responsabilidade Social.  

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?   
 

A titulação dos docentes designados para o curso esta de acordo com a 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDBEN nº 

9394/96).  

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

1, de 17/06/2010)  
Sim  

Critério de análise:  



O NDE atende à normativa pertinente?  
 

Existe a Resolução, a Regulamentação e Atas de Reuniões que comprovam 

a existência e o cumprimento legal do Núcleo Docente Estruturante (NDE).  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 

Normativa N° 12/2006)  
Sim  

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)  

Sim  

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) 

  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O Curso avaliado é um Curso Superior 

de Tecnologia e sua Carga Horária está definida no Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiroes de Tecnologia.  

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) 

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é um Curso Superior 

de Tecnologia.  

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?    

As instalações físicas da IES estão plenamente adequadas as condições de 

acesso para as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida conforme 

os requisitos do Decreto nº 5296/2004.  

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

Critério de análise:  

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

A disciplina de libras é ofertada na matriz curricular do curso, como 

componente optativo aos alunos, conforme Decreto nº 5626/2005.  

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

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

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é 100% presencial.  

Critério de análise:  

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados 

obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância?   

4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 

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

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

Sim  

Critério de análise:  

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e 

virtual?    

As informações acadêmicas estão disponíveis no site do CTDR 

(http://www.ctdr.ufpb.br) bem como é divulgado em quadros de aviso e 

locais de aula para os alunos.  

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?    

Existe o cumprimento das Políticas de Educação Ambiental através dos 

componentes curriculares ao longo dos módulos do curso, como Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

4.1 - O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública não possui Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), mas atende ao Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, no que concerne ao perfil do egresso e infraestrutura 

mínima. 

 

4.2 - Existe o cumprimento das DCNs para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana através dos componentes 

curriculares ao longo dos módulos do curso como Ética na Administração Pública e 

Responsabilidade Social. 

 



4.3 - A titulação dos docentes designados para o curso esta de acordo com a atual Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDBEN nº 9394/96). 

 

4.4 - Existe a Resolução, a Regulamentação e Atas de Reuniões que comprovam a 

existência e o cumprimento legal do Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

4.5 e 4.6 - O Curso avaliado é um Curso Superior de Tecnologia e sua Carga Horária 

está definida no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

4.7 - NSA. O Curso avaliado é um Curso Superior de Tecnologia e sua Carga Horária 

está definida no Catálogo Nacional dos Cursos Superiroes de Tecnologia. 

 

4.8 - NSA. O curso avaliado é um Curso Superior de Tecnologia. 

 

4.9 - As instalações físicas da IES estão plenamente adequadas as condições de acesso 

para as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida conforme os requisitos do 

Decreto nº 5296/2004. 

 

4.10 - A disciplina de libras é ofertada na matriz curricular do curso, como componente 

optativo aos alunos, conforme Decreto nº 5626/2005. 

 

4.11 - O curso avaliado é 100% presencial. 

 

4.12 - As informações acadêmicas estão disponíveis no site do CTDR 

(http://www.ctdr.ufpb.br) bem como é divulgado em quadros de aviso e locais de aula 

para os alunos. 

 

4.13 - Existe o cumprimento das Políticas de Educação Ambiental através dos 

componentes curriculares ao longo dos módulos do curso, como Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

A comissão de avaliação constituída por meio do Ofício Circular CGACGIES / DAES 

/ INEP datado de 12.12.2012, para realização da avaliação nº 95486, nº do processo 

201115877, composta pelos professores Dr. José de Ribamar Silva Oliveira 

(coordenador) e Dra. Rosa De Fátima Pereira de Carvalho, realizou a avaliação para 

fins de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

A visita in loco foi realizada no período de 24 a 27 de fevereiro de 2013, e 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, e considerando também os referenciais de qualidade dispostos na 

legislação vigente, atribuiu os seguintes conceitos por Dimensão: 

DIMENSÃO/CONCEITO 

Dimensão 1 = 3,7 

Dimensão 2 = 4,2 

Dimensão 3 = 2,8 

Conceito Final = 4,0 

A IES apresentou, na Dimensão 1, coerência na contextualização da oferta do curso. 



Apresenta justificativa considerando que a Gestão Pública é uma área de interesse dos 

agentes governamentais. Os objetivos do curso e a estrutura curricular estão muito bem 

definidos. O perfil de egresso está definido de forma excelente. A interdisciplinaridade 

e a articulação entre teoria/prática é vista nas disciplinas e na atuação dos docentes nos 

módulos. Os conteúdos curriculares estão muito bem definidos e adequados ao perfil, 

bem como a metodologia para o desenvolvimento das ações pedagógicas. O Estágio é 

muito bem regulamentado, assim como as atividades complementares e o TCC. O 

apoio ao discente é observado na reunião com os alunos, que apontaram ações feitas 

por parte da UFPB. A coordenação do curso está aplicando questionário aos alunos 

visando observar pontos frágeis e potenciais do curso. A avaliação discente está muito 

bem definida e aplicada seguindo orientações normativas dadas por resoluções de 

conselhos da UFPB e o número de vagas está muito bem dimensionado e adequado em 

relação ao corpo docente, bem como às condições de infraestrutura da IES. 

Na dimensão 2, a atuação do NDE é suficiente, considerando os aspectos de sua 

atuação. A atuação do Coordenador é muito boa, com forte entrosamento com os 

professores, possuindo uma experiência profissional, de magistério superior e de 

Coordenação do curso, de seis anos. O regime de trabalho é de tempo integral. Dos 10 

professores do e-MEC, 06 são Mestres e 04, Doutores. O Regime de Trabalho dos 

docentes do Curso é TI e, pelo menos 05 professores, possuem mais de 3 anos de 

experiência profissional. Observou-se, também, que o 100% do Corpo Docente possui 

experiência acadêmica acima de 03 anos no magistério superior. O Colegiado do Curso 

encontra-se suficientemente implantado e é regulamentado. 

Na Dimensão 3, a Comissão constatou que o curso funciona em ambientes do CCSA. 

A sala de apoio aos professores e do Coordenador é compartilhada, possuindo 

mobiliário e equipamentos. A sala não atende às necessidades dos professores TI. Foi 

apresentado à Comissão o projeto do novo campus, onde o curso se instalará em 2013. 

Não existe, propriamente, uma sala de professores. As salas de aulas do curso têm 

capacidade média para 50 alunos. Todas as salas atendem às exigências para o número 

de alunos atendidos. O Centro dispõe de equipamentos para atender, de forma 

suficiente, aos professores. O curso dispõe de três labs de informática interligados em 

rede com acesso a Internet. Existem laboratórios para livre acesso aos alunos 

desenvolverem suas atividades e atendem suficientemente às demandas. A bibliografia 

básica das disciplinas possui, no mínimo, três títulos e estão informatizado e tombado 

junto ao patrimônio da IES. Na bibliografia complementar é usada um mínimo de 03 

títulos. Após visita à biblioteca, a Comissão pôde constatar a existência de periódicos 

especializados, sob a forma impressa ou virtual, com a quantidade maior que 20 títulos 

distribuídos entre as principais áreas do curso.  

CONCEITO FINAL  
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