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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  



A Universidade Federal da Paraíba, autarquia federal de educação superior, 
mantida pelo MEC, CNPJ 24.098.477/0001-10, foi criada pela Lei Estadual nº. 
1.366, de 02 de dezembro de 1955, como Universidade da Paraíba, a partir da 
junção de algumas escolas superiores isoladas. Posteriormente, foi 
federalizada pela Lei nº. 3.835 de 13/12/60, tendo sido transformada em 
Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas universitárias 
então existentes nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. Possui 
sede e foro na cidade de João Pessoa, PB.  
A instituição passou pelo seu primeiro processo de expansão a partir da 
década de 1960, incorporando a Escola de Agronomia do Nordeste, localizada 
na cidade de Areia, e do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, na cidade de 
Bananeiras. Nessa ocasião, houve, também, um elevado crescimento da 
prestação de serviços à comunidade. No início dos anos 1980, foram 
incorporados mais três campi em três cidades paraibanas. A concretização 
desse fato deu-se por meio da absorção dos recursos humanos e das 
instalações físicas da Faculdade de Direito, na cidade de Sousa; Escola de 
Veterinária e de Engenharia Florestal, na cidade de Patos, e Faculdade de 
Filosofia, na cidade de Cajazeiras. Pelo fato de a IES ter desenvolvido uma 
crescente estrutura multicampi, distinguindo-se, nesse aspecto, das demais 
universidades federais do sistema de ensino superior do país, as inter-
relações, os fluxos de informações e as demandas infraestruturais que se 
estabeleceram diferiram bastante do modelo tradicional de uma instituição 
centralizada. Destacaram-se, aí, maiores requisitos de descentralização e a 
imposição de custos operacionais mais elevados. No início de 2002, a UFPB 
passou pelo desmembramento de quatro, dos seus sete campi, localizados 
nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa. A Lei nº. 10.419 
de 9 de abril de 2002 criou, por desmembramento da UFPB, a Universidade 
Federal de Campina Grande(UFCG), com sede e foro na cidade de Campina 
Grande. A UFPB ficou composta legalmente, a partir de então, pelos campi de 
João Pessoa (capital), Areia e Bananeiras. A UFPB oferta atualmente 117 
cursos de graduação, 80 cursos de pós-graduação stricto sensu, possuindo 
cerca de 38.645 alunos de graduação e 4.764 de pós-graduação. A UFPB 
possui como missão “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.” 
Em 2006 criou-se o campus IV da UFPB, por meio da Res. N. 05/2006 do 
Conselho Universitário publicada no dia 07/03/2006, no Litoral Norte do 
Estado, abrangendo onze municípios que compõem o Vale de Mamanguape, 
justificada pelas agudas dificuldades socioeconômicas e educacionais, pelas 
precárias condições de vida da população, expressas nos baixos indicadores 
sociais situados entre os piores da Paraíba: expectativa de vida na ordem de 
58,7 anos, taxa de mortalidade infantil de 67,4 por 1.000 crianças nascidas e 
até um ano de idade e a taxa de analfabetismo da população de mais de 15 
anos de 46,0%. O Campus IV busca desenvolver a região e seu potencial 
humano, sobretudo nos municípios de Rio Tinto, com uma população de 
22.976 habitantes, e de Mamanguape, com uma população de 42.303 
habitantes (IBGE 2010), almejando levar a toda região o crescimento 
intelectual e a inclusão de toda a população no processo de desenvolvimento 
humano. 



O Centro de Ciências Aplicadas e Educação oferta às comunidades onze 
cursos nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura, sendo destes cinco 
lotados na Unidade de Mamanguape. O Campus IV insere-se no litoral Norte 
da Paraíba, região cujas atividades produtivas concentram-se nos setores 
industrial, com atividades de carcinicultura, produção sucro-alcooleira e 
pequenos negócios industriais; setor agropecuário, cana de açúcar e pecuária; 
setor terciário, atividades comerciais.  

Curso:  

O Curso de Hotelaria da UFPB, autorizado pela Resolução CONSEPE N. 
66/2006 de 26 de outubro de 2006, iniciou suas atividades em outubro de 
2006, funciona no Sitio Engenho Novo, Zona Rural de Mamaguape, CEP 
58280-000. Possui 100 vagas anuais, sendo uma entrada semestral, funciona 
somente no turno diurno, das 8:00 às 17:00.O regime é semestral, e a carga 
horária total do curso é de 2.730h, com um tempo mínimo de integralização de 
oito semestres e no máximo 12. Coordena o curso a Profa. Aline Gisele 
Azevedo Lima, possui formação em Tursimo com Mestrado em Engenharia da 
Produção e atua na Educação Superior há oito anos. O corpo docente do 
curso possui 29 professores com formação acadêmica, comprovada 
experiência na aplicação prática dos conhecimentos da área de hotelaria e de 
fundamentos das ciências sociais aplicadas. O curso conta com seis doutores, 
vinte e dois mestres e um especialista. Dos professores do curso, 27 possuem 
regime de tempo integral e dois temporários, com 20 horas. A gestão do curso 
é feita pela coordenadora junto de uma vice-coordenadora em colaboração do 
NDE, que participou ativamente da reestruturação do PPC, além de 
acompanhar as ações previstas no PDI e projeto de curso. O NDE possui 
regulamento próprio e se reúne pelo menos uma vez por semestre ou sob 
demanda. Suas reuniões estão lavradas em atas. O NDE do curso foi 
implantado em 2005 e é composto por cinco professores, incluída a 
coordenadora. Atendendo à Res. 01 de 17/06/2010, o NDE tem 100% com 
titulação stricto sensu. Os membros do NDE são nomeados por meio de 
portaria de designação da direção do campus. O NDE desenvolve com 
qualidade as atividades destinadas ao dsenvolvimento do PPC. O colegiado 
de curso é atuante e conta com a participação docente e discente em suas 
discussões. Os conteúdos curriculares do curso visam a preparar o aluno para 
atuar em atividades de planejamento estratégico, organização e administração 
nos setores e extra-hoteleiros, além de incluir os fundamentos científicos e 
humanísticos necessários ao desempenho profissional do graduado. Os 
conteúdos curriculares contemplam fundamentos básicos e profissionais, 
cultura geral e técnico-científico. O Estágio Supervisionado divide-se em 
Estágio I e II nos sétimo e oitavo períodos respectivamente, com carga de total 
de 180h. O curso de Hotelaria desenvolve atividades complementares 
obrigatórias de 180 horas, que pressupõem flexibilidade curricular para o 
estudante no desenvolvimento de habilidades para o trabalho em 
hospitalidade e serviçoes. O Trabalho de Conclusão de Curso busca 
complementar e materializar o processo de ensino-aprendizagem promovendo 
o aperfeiçoamento da formação acadêmica, por meio de um trabalho 
científico, orientado por docente do curso, no oitavo período, e regido por 
regulamento próprio. O curso possui atualmente 269 alunos matriculados 
ativos.  

 



  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

Esta avaliação teve como finalidade o Reconhecimento do Curso Bacharelado 
em Hotelaria da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Avaliação nº 82684, 
Processo e-MEC 200810217, funcionando no endereço Sítio Engenho Novo, 
Zona Rural, Mamanguape - PB, CEP.: 58280-000. A comissão composta 
pelos avaliadores Profa. Cristiane Buhamra Abreu e Prof. Carlos Roberto Pires 
Campos realizou a avaliação supracitada baseando-se na análise dos 
documentos como PDI, PPC, relatório de avaliação institucional e demais 
relatórios da IES disponíveis virtualmente no sistema e_MEC.  
A agenda foi cumprida, tendo sido realizadas as seguintes reuniões: 
1) Reunião inicial com os dirigentes da IES para apresentações, informações 
iniciais e instalação dos trabalhos; 
2) Reunião com o Coordenador do Curso;  
3) Reunião com representantes da CPA; 
4) Reunião com os docentes e NDE; 
5) Reunião com os alunos do Curso. 

 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 
Trabalho  

Vínculo 
Empregatício  

Tempo de 
vínculo 
initerrupto do 
docente com 
o curso 

Aline Gisele 
Azevedo Lima  

Mestrado  Integral  Estatutário  49 Mês(es) 

Ana Candida 
Ferreira Vieira  

Mestrado  Integral  Estatutário  42 Mês(es) 

Ana Emilia da 
Costa Vieira  

Mestrado  Integral  Estatutário  31 Mês(es) 

Carla Alecsandra 
de Melo Bonifácio  

Doutorado  Integral  Estatutário  15 Mês(es) 

CARLOS 
AUGUSTO DE 
MELO  

Doutorado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

Cibelle Batista 
Gondim  

Mestrado  Integral  Estatutário  42 Mês(es) 

Daniele de Luna e 
Silva  

Mestrado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

DANIEL 
FIGUEIREDO DE 
OLIVEIRA  

Mestrado  Parcial  CLT  19 Mês(es) 



ELIANE MARTINS 
DE PAIVA  

Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Fernando Trevas 
Falcone  

Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

GERALDO 
ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA 
GOMES  

Doutorado  Integral  Estatutário  72 Mês(es) 

JOELMA 
ABRANTES 
GUEDES  

Mestrado  Integral  Estatutário  50 Mês(es) 

Joel Silva dos 
Santos  

Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

JULIANO 
SEBASTIAO 
GONCALVES 
PEREIRA  

Especialização  Integral  Estatutário  7 Mês(es) 

MARCELO 
FERNANDES DE 
SOUSA  

Mestrado  Parcial  CLT  4 Mês(es) 

MÁRCIA MARIA 
DE MEDEIROS 
TRAVASSOS 
SAEGER 
MARTINS  

Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Marcleide Maria 
Macêdo 
Pederneiras  

Mestrado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

Marilza Pereira 
Valentini  

Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Nívea Marcela 
Marques 
Nascimento 
Macêdo  

Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es) 

OSICLEIDE DE 
LIMA BEZERRA  

Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

PATRICIA 
PINHEIRO 
RAFAEL DE 
SOUSA  

Doutorado  Integral  Estatutário  72 Mês(es) 

Paula Dutra Leão 
de Menezes  

Mestrado  Integral  Estatutário  63 Mês(es) 

Renata Ângela 
Guimarães Pereira  

Doutorado  Integral  Estatutário  44 Mês(es) 

ROSIELE Mestrado  Integral  Estatutário  72 Mês(es) 



FERNANDES 
PINTO  

Ruth Marcela 
Bown Cuello  

Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

SAULO 
EMMANUEL 
VIEIRA MACIEL  

Mestrado  Integral  Estatutário  76 Mês(es) 

Selma dos Passos 
Braga  

Mestrado  Integral  Estatutário  42 Mês(es) 

Tabira de Souza 
Andrade  

Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

THALES BATISTA 
DE LIMA  

Mestrado  Integral  Estatutário  2 Mês(es) 
 

  

CATEGORIAS AVALIADAS 

Dimensão 1: Organização didática pedagógica  

1.1. Implementação das políticas institucionais constantes 
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, no 
âmbito do curso  

3  

Justificativa para conceito 3:  

1.2. Auto-avaliação do curso  5  

Justificativa para conceito 5:  

1.3. Atuação do coordenador do curso  5  

Justificativa para conceito 5:  

1.4. Objetivos do curso  (imprescindível) 
 (imprescindível)  

4  

Justificativa para conceito 4:  

1.5. Perfil do egresso  5  

Justificativa para conceito 5:  

1.6. Número de vagas  3  

Justificativa para conceito 3:  

1.7. Conteúdos curriculares  (imprescindível) 
 (imprescindível)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

1.8. Metodologia  4  

Justificativa para conceito 4:  

1.9. Atendimento ao discente  3  

Justificativa para conceito 3:  

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas  5  



Justificativa para conceito 5:  

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional  5  

Justificativa para conceito 5:  

1.12. Atividades complementares  5  

Justificativa para conceito 5:  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

O Curso de Hotelaria da UFPB atende à demanda econômica e social da 
região, na formação de profissionais para atuarem no planejamento 
estratégico, organização e administração dos setores hoteleiro e extra-
hoteleiro, esperando-se, deste profissional, a capacidades administrativas, 
utilizando-se de conhecimentos relativos às funções gerenciais. Há estímulo à 
participação dos alunos em eventos científicos e em atividades de iniciação 
científica por meio dos editais PIBIC e PIVIC, já para a extensão, a UFPB 
possui os editais PROBEX, FLUEX; quaisquer dos editais concedem bolsa 
para o professor e estudante. Os objetivos do curso apontam para a formação 
de profissionais com habilidades que o permitam atuar com competitividade no 
ramo de hospitalidade e serviços. O perfil do egresso aponta para a formação 
do profissional com capacidade para tomada de decisão e com a assimilação 
de contínuos e novos conhecimentos do setor hoteleiro. No que se refere ao 
número de vagas, a oferta está comprometida pela estrutura física ruim do 
Campus IV (Mamanguape) que não favorece a formação plena do aluno, tanto 
pela carência de laboratórios, quanto pela ausência de infraestrutura básica. 
Uma leitura dos aspectos sócio-econômicos do entorno do campus IV revela 
não haver potencialidades para a oferta de um curso de hotelaria na região. A 
estrutura curricular compõe-se de dois núcleos, o básico, com conteúdos 
relacionados às Ciências Humanas, Política e Economia e Ciências da 
Comunicação, e com o núcleo específico, relacionado com a Administração, 
Turismo e Teorias Hoteleiras. Os conteúdos curriculares buscam a formação 
do aluno como cidadão cônscio do processo social de que faz parte e uma 
formação crítica na análise e nas formas de oferta de serviços de 
hospitalidade. Buscam, também, os conteúdos, a oferta de uma formação 
sólida no que diz respeito aos serviços da área de hospitalidade, 
administração e cultura. As metodologias de ensino contemplam atividades 
participativas, tais como seminários, simpósios de modo a criar uma interação 
teoria-prática, saídas a campo, aulas em laboratório e visitas técnicas. O 
Estágio Curricular Supervisionado é feito em instituições privadas, entidades 
do turismo de hotelaria e empresas do ramo de hospitalidade, em sua maioria 
em João Pessoa. O convênio com as instituições para estágio é efetuado por 
tal Coordenadoria. Existe o atendimento à legislação específica. As atividades 
complementares são desenvolvidas pelos alunos e se relacionam com as 
especificidades profissionais do ramo de hospitalidade e serviços, fazendo 
parte de sua formação específica. Desenvolve-se o TCC no 8º semestre sob a 
orientação docente, e sua validação ocorre por meio de apresentação pública 
da pesquisa com avaliação de membros de banca. Não existe no Campus IV 
uma coordenadoria específica para atendimento psicopedagógico e uma 
ouvidoria, os quais funcionam de modo suficiente. Atuam na auto-avaliação do 
curso de Hotelaria da UFPB, a CPA, o NDE, a CIAC (Comissão Interna de 
Avaliação do Curso) e o colegiado de curso, que têm a tarefa de verificar a 



harmonia entre o projeto pedagógico e as políticas estabelecidas no PDI, no 
que diz respeito à sua missão, aos objetivos e aos princípios epistemológicos. 
O acompanhamento também tem por objetivo verificar a concretização das 
políticas institucionais da IES e a harmonia com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Hotelaria. Os relatórios da CPA e da CIAC 
servem de documento de gestão. O curso conta com muito boa utilização de 
TICs em seu desenvolvimento, havendo a utilização de laboratórios de 
informática, com softwares específicos, e um laboratório específico. Os 
mecanismos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem atendem às 
especificidades do curso, priorizando o debate, a discussão, apresentação de 
trabalhos e produção de artigos. Considerando-se o objetivo do curso e sua 
formação, o número de vagas atende excelentemente à demanda social, 
peca, porém, na infraestrutura.  

Conceito da Dimensão 1  

4  

Dimensão 2: Corpo docente  

2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante  3  

Justificativa para conceito 3:  

2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE  5  

Justificativa para conceito 5:  

2.3. Regime de trabalho do NDE  5  

Justificativa para conceito 5:  

2.4. Titulação e formação do coordenador do curso  4  

Justificativa para conceito 4:  

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso  5  

Justificativa para conceito 5:  

2.6. Composição e funcionamento do colegiado de curso 
ou equivalente  

4  

Justificativa para conceito 4:  

2.7. Titulação do corpo docente  (imprescindível) 
 (imprescindível)  

4  

Justificativa para conceito 4:  

2.8. Regime de trabalho do corpo docente  
(imprescindível)  (imprescindível)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou 
experîência do corpo docente  

4  

Justificativa para conceito 4:  

2.10. Número de vagas anuais autorizadas por "docente 
equivalente a tempo integral"  

5  

Justificativa para conceito 5:  

2.11. Alunos por turma em disciplina teórica  5  



Justificativa para conceito 5:  

2.12. Número médio de disciplinas por docente  5  

Justificativa para conceito 5:  

2.13. Pesquisa e produção científica  5  

Justificativa para conceito 5:  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

Durante visita in loco, diante da análise documental e das reuniões com o 
corpo docente e discente do curso de Hotelaria, da Universidade Federal da 
Paraíba - campus IV - Mamanguape, a comissão de avaliadores percebeu o 
comprometimento e qualificação do corpo docente. O NDE tem em sua 
composição a coordenadora do Curso, Profa. Ms. Aline Gisele Azevedo Lima 
e 04 docentes específicos do curso. Destes, 03 têm o título de doutor e 02 
possuem mestrado. Os membros do colegiado demonstraram conhecer o PPC 
e participaram de seu processo de consolidação, buscando promover a 
atualização constante do mesmo. A Coordenadora do Curso, Profa. Ms. Aline 
Gisele Azevedo Lima é graduada em Turismo, com Mestrado em Engenharia 
da Produção, área Comportamento Ambiental no Turismo, pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Tem experiência no magistério há 
mais de 07 anos. Possui vínculo empregatício estatutário e regime de trabalho 
com Dedicação Exclusiva junto à UFPB, dedicando pelo menos 20 horas 
semanais à coordenação. O corpo discente e os docentes possuem fácil 
acesso à coordenação. O Colegiado conta com a Coordenadora de Curso, 
como Presidente; a Vice-coordenadora de Curso, como sua Vice-Presidente; 
um representante docente de cada um dos departamentos que ofertem 
disciplinas no curso, com seu respectivo suplente; e pela representação 
discente do curso, com respectivo suplente, eleito pelos seus pares e/ou 
indicado pelo Centro Acadêmico do curso. Seu funcionamento e suas 
decisões estão registradas em atas. Em relação à titulação dos docentes 
específicos, 20,69% (06) possuem Doutorado e 75,87% (22) têm Mestrado e 
3,44% (01) é Especialista. Quanto ao regime de trabalho, destaca-se que do 
total de 29 professores dedicados ao curso, 27 possuem Dedicação Exclusiva 
e 02 possuem regime parcial, um com 20h e outro com 40h, como professores 
temporários. Vale destacar que o corpo docente possui no mínimo 04 anos de 
experiência no magistério superior. O curso de Hotelaria da UFPB oferta 100 
vagas anuais com ingresso semestral (50 vagas por semestre). O número de 
alunos por turma em disciplinas teóricas é inferior a 50. Em relação à média 
de disciplinas por docente é menos que 02. Quanto ao desenvolvimento de 
pesquisas, percebe-se uma grande envolvimento do corpo docente, tendo 
uma média superior a 03 produções por docente, nos últimos 3 anos.  

Conceito da Dimensão 2  

5  

Dimensão 3: Instalação física  

3.1. Sala de professores e sala de reuniões  2  

3.2. Gabinetes de trabalho para professores  2  

3.3. Salas de aula  3  

3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática  4  



Justificativa para conceito 4:  

3.5. Registros acadêmicos  3  

3.6. Livros da bibliografia básica  (imprescindível) 
 (imprescindível)  

3  

3.7. Livros da bibliografia complementar  3  

3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes  3  

3.9. Laboratórios especializados  (imprescindível) 
 (imprescindível)  

3  

3.10. Infra-estrutura e serviços dos laboratórios 
especializados  

2  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

A Universidade Federal da Paraíba – campus IV (Mamanguape) encontra-se 
instalada em uma área ampla, dividida em quatro blocos. A estrutura é 
horizontal, sendo em sua maioria somente térreo. Há extintores de incêndio, 
devidamente sinalizados e banheiros adaptados à portadores de 
necessidades especiais. A IES possui um auditório com capacidade de 
aproximadamente 300 lugares. Em uma mesma sala funcionam dois 
departamentos, Departamento de Ciências Sociais Aplicadas – DCSA e 
Departamento de Hotelaria e Gastronomia – DHG, onde os professores são 
atendidos por secretários de cada setor, não havendo assim uma sala 
exclusiva para os professores do curso de Hotelaria e os gabinetes de 
trabalho dos professores são precariamente salas divididas por quatro 
professores, onde são realizados os atendimentos aos alunos de estágios 
supervisionados, trabalho de conclusão de curso e desenvolvem pesquisas. 
Os professores que não possuem gabinetes para tendimento, fazem-no em 
salas de aulas desocupadas e na biblioteca. O curso de Hotelaria utiliza 08 
salas de aula, que se apresentam amplas, arejadas, com iluminação 
adequada e climatizadas. Possuem quadro branco e acesso à internet. O 
campus dispõe de 02 laboratórios de informática, sendo que em um deles é 
utilizado pelos alunos durante as aulas práticas e o outro, que deveria está 
disponível aos discentes, nunca está aberto, segundo relato dos docentes e 
dos próprios alunos. Os registros acadêmicos são informatizados no que se 
refere ao lançamento de notas e as frequências são lançadas no formulário 
próprio em papel e ao final do semestre são lançadas on_line. Não há uma 
secretaria acadêmica no campus IV (Mamanguape). A Biblioteca possui 
acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica e complementar, 
em quantidade suficiente e de maneira informatizado, atualizado e tombado 
junto ao patrimônio da UFPB. Há ainda alguns periódicos em formato 
eletrônico. A Biblioteca não possui salas destinadas a estudo em grupo e nem 
individual. No espaço comum, há mesas e cadeiras para estudo coletivo. A 
Biblioteca possui ainda 02 terminais para consulta do acervo e com acesso à 
internet. Quanto aos laboratórios especializados, o curso de Hotelaria conta 
com o software Visual Hotal Special, da CM Soluções, disponível no 
laboratório de informática, com 36 computadores, que atende também a 
outros cursos do campus IV. O curso conta também com o auditório do para 
as aulas práticas de eventos. O laboratório utilizado para as práticas das aulas 
das disciplinas Alimentos e Bebidas I e II, Teoria e Prática de Alimentos I e II e 



Teoria e Prática de Restaurantes I e II possui uma infra-estrutura precária, que 
deveria ser de uma cozinha industrial, mas o que se verificou foi um espaço 
com equipamento inadequado para as aulas práticas, com fogão de uso 
doméstico e não industrial, sendo que o acervo, acutelaria e o ferramental 
para a realização dessas práticas está muito incompleto. A coordenação do 
curso informou que solicitou a compra desse material, mas isso ainda não 
aconteceu da forma como deveria.  

Conceito da Dimensão 3  

3  

REQUISITOS LEGAIS  

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)  

Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

O currículo apresenta plena coerência com as DCNs?  
 

4.2. Estágio supervisionado.  Sim  

Critério de análise:  

Está prevista, na matriz curricular, e com carga horária adequada, a 
oferta de estágio supervisionado, com seu respectivo regulamento?   

4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 
5.626/2005)  

Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

a) O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, 
como disciplina obrigatória? (quando se tratar de curso de licenciatura ou 
de fonoaudiologia) ou b) O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura 
curricular do curso, como disciplina optativa ? (quando se tratar dos 
demais cursos superiores)  

 

4.4. Carga horária mínima e tempo mínimo de 
integralização Bacharelado: Parecer CNE/CES 08/2007 e 
Resolução CNE/CES 02/2007;Licenciatura: Parecer 
CNE/CP 28/2001 e Resolução CNE/CP 02/2002; 
Pedagogia: Resolução CNE/CES 01/2006).  

Sim  

Critério de análise:  

O curso possui carga horária igual ou superior ao previsto na legislação?  
 

4.5. Condições de acesso para pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida (Dec. 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?   

4.6. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante 
Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso)  

Sim  



Critério de análise:  

Há previsão de Trabalho de Conclusão de Curso, com conteúdo fixado e 
regulamentação contendo critérios, procedimentos e mecanismos de 
avaliação e diretrizes técnicas relacionadas à sua elaboração?  

 

4.7. NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 
147/2007.  

Sim  

Critério de análise:  

O Curso possui NDE (Núcleo Docente Estruturante) responsável pela 
formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e 
desenvolvimento, com titulação em nível de pós -graduação stricto sensu 
e contrato de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena 
ao curso e experiência docente?  

 

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

Considerado os documentos dispostos no instrumento de avaliação bem como 
os apresentados durante a avaliação, a Universidade Federal da Paraíba – 
campus IV (Mamanguape) atende os Requisitos Legais e Normativos nos que 
relacionam: coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs); Estágio Supervisionado; Disciplina optativa / 
obrigatória de Libras (Dec. 5.626/2005); carga horária mínima e tempo mínimo 
de integralização Bacharelado: Parecer CNE/CES 08/2007 e Resolução 
CNE/CES 02/2007; Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida (Dec. 5.296/2004); Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC (consoante com Diretrizes Curriculares Nacionais do referido curso); 
NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007.  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

A comissão composta pelos avaliadores Profa. Cristiane Buhamra Abreu e 
Prof. Carlos Roberto Pires Campos, designados conforme ofício circular 
CGCGIES/DAES/INEP, após verificação in loco para fins de reconhecimento 
do Curso Bacharelado da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, tendo 
realizado 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 1 – Organização Didático Pedagógica – após análise minuciosa da 
documentação que subsidiou essa avaliação, a saber: Plano de 
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes 
Curriculares Nacionais e o Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-
MEC a comissão considerou e avaliou os indicadores da dimensão que 
totalizou nota 4. 
 
Dimensão 2 – Corpo docente e tutorial – tendo como fontes de consulta o 
Projeto Pedagógico do Curso, o Formulário Eletrônico preenchido pela IES no 
e-MEC, a Documentação Comprobatória e após reuniões com os dirigentes 
esta comissão considerou e avaliou os indicadores da dimensão que totalizou 
nota 5. 
 



Conceito 3 – Infraestrutura – após visita in loco em todas as instalações da 
IES, confrontando com as informações inseridas nas demais fontes de 
consulta como Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares 
Nacionais, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e 
Documentação Comprobatória, considerou e avaliou os indicadores da 
dimensão que totalizou nota 3.  
 
Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade 
dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste instrumento de avaliação, 
este Curso Bacharelado em Hotelaria, objeto desta verificação in loco da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, apresenta um perfil 
PLENAMENTE, portanto conceito 4. 

CONCEITO FINAL  

4  
 


