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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), localizada na Cidade Universitária, s/n, 

Castelo Branco, João Pessoa, foi criada pela Lei Estadual 1.366, de 02 de dezembro de 

1955, inicialmente nomeada Universidade da Paraíba como resultado da junção de 



algumas escolas superiores. Posteriormente, com a sua federalização, aprovada e 

promulgada pela Lei nº. 3.835 de 13 de dezembro de 1960, foi transformada em 

Universidade Federal da Paraíba, incorporando as estruturas universitárias existentes 

nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.  

Em seu PDI, a missão da UFPB está definida como se segue: 

“Integrada à sociedade, promover o progresso científico, tecnológico, cultural e 

socioeconômico local, regional e nacional, através das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, atrelado ao desenvolvimento sustentável e ampliando o exercício da 

cidadania.” 

A partir de sua federalização, a UFPB se estruturou em multicampi. Essa singularidade 

expressou-se por sua atuação em sete campi implantados nas cidades de João Pessoa, 

Campina Grande, Areia, Bananeiras, Patos, Sousa e Cajazeiras. No início de 2002, a 

UFPB passou pelo desmembramento de quatro dos seus sete campi. 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 em Campina Grande. A partir de então, a UFPB 

ficou composta legalmente pelos campi de João Pessoa (capital), Areia e Bananeiras, 

passando os demais campi (Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa) a serem 

incorporados pela UFCG. Dentro do Plano de Expansão das instituições públicas de 

ensino superior, denominado Expansão com Interiorização, do Governo Federal, a 

UFPB criou em 2005 mais um campus, no Litoral Norte do Estado, abrangendo os 

municípios de Mamanguape e Rio Tinto. Em 2013, a UFPB está estruturada da 

seguinte forma:  

Campus I, na cidade de João Pessoa, compreendendo os seguintes Centros: Centro de 

Ciências Exatas e da Natureza (CCEN); Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

(CCHLA); Centro de Ciências Médicas (CCM); Centro de Ciências da Saúde (CCS); 

Centro de Ciências Sociais / Campus II, na cidade de Areia, compreendendo o Centro 

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

Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) / o Campus IV, nas cidades 

de Mamanguape e Rio Tinto, com o Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

(CCAE).  

Dois novos centros foram criados em 2011 pelo Conselho Universitário (CONSUNI): 

o Centro de Informática e o Centro de Energias Alternativas Renováveis.  

Nos últimos cinco anos, com a adesão ao novo Plano de Reestruturação e Expansão 

das Universidades (REUNI), do Governo Federal, a UFPB conseguiu dobrar de 

tamanho e, hoje, já é a instituição de ensino superior do Norte e Nordeste do país a 

oferecer o maior número de vagas no seu processo seletivo.  

O Processo Seletivo Seriado (PSS) será extinto e o Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU) será a única forma de ingresso a partir do próximo ano, 2014. As vagas são 

oferecidas na UFPB para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem). 

Desde sua criação e ao longo de toda sua história, a UFPB vem cumprindo papel 

fundamental na promoção do ensino, da pesquisa e da extensão. Na esfera da educação 

superior, a UFPB tem o reconhecimento social como resultado de sua histórica 

contribuição, tanto para o avanço científico e tecnológico regional, quanto para a 

formação de quadros profissionais de excelência para o Estado da Paraíba e para o 

restante do país, com destaque para a Região Nordeste. 

Curso:  

O Curso de Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim) da UFPB, do Centro de Ciências 

Humanas Letras e Artes, está situado na UFPB - Unidade sede - Cidade Universitária, 

Campus I, s/n Castelo Branco. João Pessoa - PB. CEP:58051-900. 

O curso de Letras - Letras Clássicas, (Grego e Latim), licenciatura, com vistas ao 



reconhecimento, teve o ato autorizativo anterior através da Resolução (Criação) nº 

54/2008-Conselho Universitário, de 12 de setembro de 2008. 

Com uma carga horária de 3.000 (três mil) horas, cada hora/aula sendo de 60 minutos; 

as disciplinas do curso estão distribuídas em 10 (dez) semestres. O tempo de 

integralização mínimo, portanto, é de 10 (dez) semestres e o máximo, de 15 (quinze). 

O Curso de Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim) da UFPB iniciou-se em 

02/08/2008, sendo uma habilitação em Línguas Clássicas do Departamento de Letras. 

Em 02/01/2013, a habilitação Línguas Clássicas do curso de Letras transformou-se em 

Curso de Línguas Clássicas. E os Professores Juvino Alves Maia Junior e Milton 

Marques Junior foram nomeados coordenador e vice-coordenador do curso 

respectivamente. A primeira turma de formandos está prevista para 2014-1.  

O curso de Letras Clássicas (Grego e Latim) visa formar professores para o magistério 

do Ensino Universitário, cursos livres, aulas particulares, ensino instrumental, e 

extensão universitária, bem como profissionais atuando na área de produção e/ou 

revisão de textos, copidesque, editoração, terminologia, tradução, pesquisa e turismo, 

conforme dados do PPC. 

O curso de Letras Clássicas (Grego e Latim) é um curso de licenciatura com 60 vagas 

no período noturno, 30 vagas no 1º semestre e 30 vagas no 2º semestre.  

O Curso é coordenado pelo docente Juvino Alves Maia Junior, graduação em Língua 

Portuguesa pela Universidade de São Paulo (1988), graduação em Língua Latina pela 

Universidade de São Paulo (1996), mestrado em Letras (Estudos Comparados de 

Literatura de Língua Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (1993) e doutorado 

em Letras (Letras Clássicas) pela Universidade de São Paulo (2002), contratado em 

Tempo Integral (40 h. DE), com experiência de magistério superior desde 2002, ou 

seja, de 20 (vinte) anos.  

O NDE do Curso é constituído de 5 (cinco) professores, sendo 3 (três) mestres e 2 

(dois) doutores, todos com 40 h. DE, cumprindo a titulação mínima exigida pelo MEC. 

O corpo docente do curso é composto por 16 (dezesseis) professores. 

 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

O Curso de Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim) da UFPB, do Centro de Ciências 

Humanas Letras e Artes, situado na UFPB- Unidade sede - Cidade Universitária, 

Campus I, s/n Castelo Branco, CEP 58051-900 em João Pessoa, na Paraíba, recebeu a 

visita in loco da comissão de avaliação designada pelo INEP, composta pelas 

professoras Marie Helene Catherine Torres (coordenadora) e Rosa Maria de Carvalho 

Gens, de 16/06/2013 a 19/06/2013.  

Para a avaliação, as avaliadoras analisaram preliminarmente todas as informações 

contidas no e-mec - PDI, informações extraídas do PPC e demais informações 

constantes no formulário eletrônico, além de outros dados institucionais veiculados na 

web. Verificou-se a inclusão de Libras na matriz curricular.Trata-se de reconhecimento 

de Curso.  
 

  

DOCENTES 



Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o curso 

ALCIONE LUCENA 

DE ALBERTIM  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

Carmem Sevilla 

Gonçalves dos Santos  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

DANIEL DE 

ARAUJO 

RODRIGUES  

Graduação  Integral  Outro  15 Mês(es) 

ERICK FRANCE 

MEIRA DE SOUSA  
Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

FELIPE DOS 

SANTOS ALMEIDA  
Mestrado  Integral  Estatutário  14 Mês(es) 

FRANCISCA 

MAURILENE DO 

CARMO  

Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

HERMES 

ORIGENES 

DUARTE VIEIRA  

Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

HILDA MENEZES 

DA SILVA 

CORDEIRO  

Mestrado  Integral  Outro  26 Mês(es) 

Joelton Duarte de 

Santana  
Mestrado  Integral  Outro  24 Mês(es) 

JUVINO ALVES 

MAIA JUNIOR  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

Mara Leite Simões  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

MARCO VALERIO 

CLASSE 

COLONNELLI  

Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

MILTON MARQUES 

JUNIOR  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

VIRGINIA DE 

OLIVEIRA SILVA  
Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

willy paredes soares  Mestrado  Integral  Estatutário  36 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  4  



1.3. Objetivos do curso  5  

1.4. Perfil profissional do egresso  4  

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise 

também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no 

PPC)  

5  

1.6. Conteúdos curriculares  4  

1.7. Metodologia  5  

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não 

contemplam estágio no PPC e que não possuem diretrizes 

curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de estágio supervisionado  

5  

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não 

contemplam atividades complementares no PPC e que não 

possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não 

preveem a obrigatoriedade de atividades complementares  

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  5  

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, 

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

modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de 

dezembro de 2004  

NSA  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 

processo ensino-aprendizagem  
4  

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos 

presenciais que não contemplam material didático institucional 

no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de 

autorização, considerar o material didático disponibilizado para o 

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

bacharelados/licenciaturas)  

NSA  

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e 

estudantes   NSA para cursos presenciais que não contemplam 

mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no 

PPC, obrigatório para cursos a distância  

NSA  

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem   
5  

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

também como critério de análise: disponibilidade de serviços 

assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, 

com capacidade de absorção de um número de alunos 

equivalente à matricula total prevista para o curso; a previsão de 

5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou 

conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do curso, 

5  



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)  

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  

3  

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  

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

Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos    
NSA  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

A comissão constatou adequada articulação entre a gestão institucional e a gestão do 

curso. As políticas institucionais para o curso, constantes no PDI, estão implementadas. 

O coordenador do curso tem formação acadêmica compatível com o cargo ocupado 

(Graduação em Língua Latina e doutorado em Letras Clássicas). 

Contratado em tempo integral como Coordenador, com 10 horas dedicadas à 

coordenação; tem 16 horas/aula, 14 horas de pesquisa. O vice-coordenador, Prof. Milton 

Marques Junior, é muito atuante na coordenação do curso. 

Foram identificadas ações de promoção e dinamização do curso: Projeto de Extensão 

gratuita de língua latina e grega para a comunidade e monitorias. 

O curso procura atender aos objetivos propostos no PPC. 

A relação número de vagas com corpo docente é adequada, pois são 16 docentes para 

124 alunos matriculados.  

Há salas com capacidade de 50 alunos em média. O PPC apresenta conteúdos 

curriculares atualizados e coerentes com os objetivos do curso. Há um dimensionamento 

funcional das disciplinas no curso com um tempo de integralização curricular de, no 

mínimo, 10 períodos letivos, e, no máximo, 15. 

1.1. O PPC contempla de forma relevante as demandas econômico-sociais da região 

metropolitana de João Pessoa. 

1.2. As políticas institucionais para o curso constante no PDI estão bem implementadas.  

1.3. Os objetivos do curso são apresentados de forma clara, apresentando o perfil do 

egresso e objetivos para formação de magistério superior em Latim e grego, bem como 

tradutor de literatura clássica. 

1.4. O PPC expressa de forma adequada o perfil do egresso. 

1.5. A estrutura curricular atende a proposta, sendo a extensão, dada aos sábados, o 

ponto forte do curso. 

1.6. Os conteúdos curriculares das disciplinas específicas atendem o desenvolvimento do 

perfil profissional do egresso.  

1.7. A metodologia é desenvolvida através de atividades pedagógicas, de forma coerente 

e adequada ao perfil do egresso do curso, por meio de atividades complementares. 

1.8. O Estágio Curricular Supervisionado está bem implantado e institucionalizado. Tem 

7 (sete) disciplinas de Estagio Supervisionado com carga horária de 60 horas cada 

estagio, que dá 420 horas. Os estágios iniciam no 3º semestre pois é um curso de 10 

semestres.  

1.9. No curso estão previstos 16 créditos, com 240 horas de Atividades 



Complementares, muito bem implantadas através de Monitoria, Participação em 

Programas de Iniciação Científica, em Eventos, Palestras, Extensão. 

1.10. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) encontra-se institucionalizado através 

do Trabalho de Curso, totalizando 60 horas. O TCC está sendo preparado com as duas 

disciplinas de Metodologia do Trabalho Científico e Pesquisa Aplicada do curso, nos 1º 

e 3º semestres. O TCC é um ensaio,envolvendo tradução comentada, com o mínimo de 

15 páginas.  

1.11. O curso oferece serviços de apoio ao discente graças a programas de apoio de 

monitoria e através de assistência semanal dos docentes, realizada pelos professores, em 

horários específicos. Não existe wifi na UFPB, nem Núcleo de Atendimento Psico-

Pedagógico. 

1.12. As autoavaliações na IES e no curso estão sendo implantadas desde março de 

2013, com a nova gestão da UFPB. Há CPA com 10 membros (5 docentes, 2 discentes, 

2 técnico- administrativos e 1 representante da sociedade civil), NDE com 5 membros, 1 

Coordenação e conta participação de discentes na avaliação institucional recém 

implantada. 

1.14. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) implantadas atendem muito 

bem os discentes. 

1.17. Os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos processos de ensino-

aprendizagem são claros, pertinentes e adequados aos tipo de aula (prática, teórica). 

1.18. Considerando 60 vagas (Resolução da IES), o corpo docente (16 professores) e 

infraestrutura da IES atendem o curso de forma adequada. 

1.19. Há 4 professores com experiência em ensino básico, 25% do quadro dos docentes. 

Conceito da Dimensão 1  

4.3  

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto 

Pedagógico do Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e 

Documentação Comprobatória.  

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE  4  

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  4  

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a 

distância   (Indicador específico para cursos a distância)  
NSA  

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 

acadêmica do (a) coordenador (a)  
5  

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA 

para cursos a distância, obrigatório para cursos presenciais  
5  

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos 

presenciais, obrigatório para cursos a distância  
NSA  

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 5  



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%)  

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)  

NSA  

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  

2  

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  

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   4  

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 

NSA  



modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004   

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  

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  

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência 

médica   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos   

NSA  

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 

cursos    

NSA  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

O NDE é composto por 5 (cinco) professores, sendo a totalidade com titulação em nível 

de Pós Graduação stricto-sensu - 3 (três) com mestrado e 2 (dois) com Doutorado. Todos 

os constituintes do NDE são contratados em regime de tempo integral. A coordenação 

do curso é exercida pelo professor Juvino Alves Maia Junior, com graduação em Língua 

Latina pela Universidade de São Paulo (1996), e doutorado em Letras (Letras Clássicas), 

contratado em Tempo Integral, 40h DE, com experiência de magistério superior de 20 

(vinte) anos. Exerce a coordenação do curso desde o ano letivo de 2008. O Colegiado do 

Curso é constituído pelo coordenador, vice-coordenador, pelos professores do curso e 

por representante do corpo discente. De acordo com documentos analisados na Ies, o 

colegiado reúne-se em média 2 (duas) vezes por semestre. 

O curso de Letras Clássicas tem um corpo docente composto por 16 professores. Dos 

documentos apresentados no sistema e-mec, consta o professor Diogenes Marques 

Frazão de Souza, que teve seu contrato de professor substituto encerrado em fevereiro 

do presente ano. O professor Lucas Consolin Dezotti foi nomeado como professor 

assistente DE em 04/12/2012. Ele tem o titulo de mestre em Letras Clássicas pela USP 

desde 2011.  

A seguir aparecem os números relacionados com a titulação e o regime de trabalho do 

corpo docente, constituído por 16 (dezesseis) professores: 

a-Titulação.  

São 8 docentes doutores, 50%; 

São 7 docentes mestres, 44%; 

1 graduado, 6% 

b-Regime de trabalho 

Dos 16 docentes do Curso: 13 (treze) são estatutários com 40 h. DE e 3 (três) são 

professores substitutos 40 horas. 

Apenas 4 docentes tem experiência em educação básica. 

Produção do docentes: 5 docentes não apresentaram qualquer produto; 5 docentes tem 

de 1 a 3 produções; e 6 professores apresentaram mais do que 6 produções. 

O PDI e o PPI estabelecem diretrizes para o desenvolvimento da investigação científica. 

Conforme informações constantes no e-mec, o curso de Letras Clássicas tem 



desenvolvido a pesquisa tanto na estruturação curricular com a elaboração dos TCC, 

bem como com projetos de iniciação científica dentro dos projetos dos docentes do 

curso. Conforme depoimento da coordenação, dos docentes e dos alunos na verificação 

in loco, e ainda de conformidade com a documentação analisada, há envolvimento do 

corpo discente em atividades de pesquisa. O número de alunos envolvidos nesse tipo de 

atividade no atual semestre letivo é de 12 alunos. 

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)  

4  

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  

4  

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  

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  

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 

3  



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)  

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  

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA 

para cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para 

fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 

especializados implantados para o primeiro ano do curso, se 

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

Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados 

da sede e dos polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a 

brinquedoteca  

NSA  

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  

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material 

didático (logística)   NSA para cursos presenciais, obrigatório 

para cursos a distância  

NSA  

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   

Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA 

para os demais cursos    

NSA  

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  

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  

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para 

o curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para 

os demais cursos que não contemplam biotério no PPC  
NSA  

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  

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de NSA  



Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

laboratórios de habilidades no 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  

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  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

No Curso de Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim) da UFPB, as instalações para 

docentes (duas salas de professores compartilhadas, de atendimento de alunos e de 

reuniões) atendem, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, comodidade e conservação à atividade desenvolvida.Os espaços físicos dos 

dois gabinetes de trabalho para docentes em tempo integral são em número reduzido- no 

curso há 16 (dezesseis) professores ( 13 em regime de tempo integral e 3 substitutos) e 

há três projetos de iniciação científica nos quais os alunos são envolvidos. No entanto, 

os gabinetes são adequados e bem equipados. O Curso apresenta, portanto, espaços que 

funcionam como gabinetes de trabalho, atendendo a critérios de dimensão e arejamento. 

O critério acessibilidade não é contemplado, tendo em vista que o prédio em que se 

encontram tais espaços, embora inaugurado em 2012, fruto do REUNI, não possui 

rampas e/ou elevadores que possibilitem a movimentação de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Novos gabinetes de trabalho para os docentes, conforme 

informado pelo Coordenador do Curso, estão em construção, em prédio contíguo ao das 

salas de aula. O espaço de trabalho para a coordenação do Curso é adequado e possui 

equipamentos de informática, assim como a sala utilizada pelos professores. A 

coordenação do curso dispõe de dois gabinetes próprios, com computador.  

Há na IES várias salas de aula destinadas às atividades didático-pedagógicas dos alunos 

do curso de Letras Clássicas e um laboratório especifico do prédio novo Reuni. São 

espaços amplos, arejados com dimensões proporcionais ao número de alunos do curso. 

São devidamente equipadas para as atividades didático-pedagógicas, inclusive com data 

show. 

Há dois laboratórios de informática disponibilizados para todos os cursos do 

Departamento de Letras, com um número de terminais que proporcionam acesso pleno 

dos alunos aos equipamentos. São terminais de última geração. Os serviços de 

manutenção e conservação também se apresentam funcionalmente adequados. As 

instalações para docentes (duas salas de professores compartilhadas, de atendimento de 

alunos e de reuniões) atendem, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, comodidade e conservação à atividade desenvolvida. 

Não há atendimento especiais a alunos nem na IES nem no departamento de Letras. 

O acervo da bibliografia básica, da Biblioteca Central da UFPB, conta com uma 

quantidade média de seis exemplares por título, enquanto o da complementar conta com 

a média de três exemplares. Há na Sala da Coordenação acervo de porte, relativo às 

obras da bibliografia do Curso de Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim), 

disponibilizado para a utilização dos discentes. 

Há uso sistemático de e-books e de sites especializados que disponibilizam obras 

integrais como a Perseus Digital Library, a Oxford Library. Os alunos são informados, 

pelos professores, das melhores traduções e textos/base. 

Na visita à Biblioteca, a Comissão de Avaliação observou que algumas obras, indicadas 

em lista pelos docentes para compra, não foram adquiridas. 

O acervo de periódicos especializados, principalmente o virtual, atendeu às demandas do 

Curso. 



Conceito da Dimensão 3  

3.6  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos 

que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais  
Sim  

Critério de análise:  

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?  
 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; 

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)  

Não  

Critério de análise:  

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

disciplinas e atividades curriculares do curso?    

Não há conteúdos referentes às Relações Étnico-raciais e ao Ensino de 

História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena por ser um curso muito 

específico de civilizações antigas do mundo greco-latino.  

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

dezembro de 1996)   
Sim  

Critério de análise:  

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?   
 

Todos os docentes do curso são mestres e doutores.  

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES 

N° 1, de 17/06/2010)  
Sim  

Critério de análise:  

O NDE atende à normativa pertinente?  
 

O NDE composto de 5 (cinco) docentes está estruturado de acordo com 

as normas legais.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 

 (Portaria Normativa N° 12/2006)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não é 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)  

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.  Sim  



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) 

  

Critério de análise:  

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

4.8.  

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

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

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

CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

Sim  

Critério de análise:  

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?  
 

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

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

implantação das condições até dezembro de 2008)   

Não  

Critério de análise:  

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

mobilidade reduzida?    

Não há condições de acesso às salas de coordenação do Curso e de 

permanência dos professores.  

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 está incluída no 9o (nono) semestre da matriz 

curricular do curso.  

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

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

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso presencial. 

Portanto, NSA.  

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 são disponibilizadas tanto na forma 

impressa como na virtual.  

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)   
Sim  

Critério de análise:  

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, 

contínuo e permanente?    

As políticas de Educação Ambiental aparecem nas disciplinas que 

abordam a religiosidade grega ligada a natureza. Essas informações 

foram colhidas em contacto com docentes e discentes na visita “in 

loco”;  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

A comissão avaliadora tem as seguintes considerações para a dimensão Requisitos legais 

e normativos: 

1-Itens relacionados à estruturação e conteúdos curriculares 

a- A estrutura organizacional do curso atende o disposto nas DCNs para o Curso de 

Línguas Clássicas; 

b- Não há conteúdos referentes às Relações Étnico-raciais e ao Ensino de História e 

Cultura Afro- Brasileira e Indígena por ser um curso muito específico de civilizações 

antigas do mundo greco-latino;  

c- A carga horária do curso, bem como o período de integralização, estão em 

consonância com as normas legais; 

d- As políticas de Educação Ambiental aparecem nas disciplinas que abordam a 

religiosidade grega ligada à natureza. Essas informações foram colhidas em contato com 

docentes e discentes na visita “in loco”; 

e- A disciplina “Libras” está presente no 9º semestre do curso com a carga horária de 60 

horas, de 4 créditos. 

 

2- Itens relacionados ao corpo docente 

a- Apenas um dos componentes do corpo docente não é capacitado em nível de pós 

graduação: 

8 docentes com doutoramento – 50%; 7 com mestrado – 44 % e 1 graduado – 6%. 

b-O NDE é composto de 5 (cinco) membros em regime de tempo integral, sendo 2 (dois) 

com doutorado e 3 (três) com mestrado. A composição, tanto em número de 

componente, como em titulação e regime de trabalho, estão de acordo com as 

determinações legais. 

 

3- Item relacionado ao corpo discente: 

a- As informações acadêmicas estão todas disponibilizadas em via impressa e virtual. O 

curso até divulga informações via facebook.  

 

4- Item relacionado ao espaço físico 

a-Há na Ies banheiros adaptados a portadores de necessidades especiais, inclusive no 

prédio novo do Reuni onde se situa o laboratório do curso. Mas não há rampa de acesso 

nem elevador no prédio. 

b-As instalações da IES são adequadas. Há ainda muitas obras no campus em função do 

programa Reuni. 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  



A Comissão de Avaliação designada pelo INEP, constituída pelas professoras Marie 

Helene Catherine Torres (coordenadora) e Rosa Maria de Carvalho Gens realizou a 

avaliação do Curso de Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim) da UFPB. 

O Curso tem uma carga horária de 3.000 (três mil) horas com integralização de mínimo 

10 (dez) semestres e máximo de 15 (quinze) semestres.. A coordenação do curso é 

exercida pelo prof. Dr. docente Juvino Alves Maia Junior, possuindo graduação em 

Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (1988), graduação em Língua Latina 

pela Universidade de São Paulo (1996), mestrado em Letras (Estudos Comparados de 

Literatura de Língua Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (1993) e doutorado em 

Letras (Letras Clássicas) pela Universidade de São Paulo (2002), 

O Curso funciona na UFPB- Unidade sede - Cidade Universitária, Campus I, s/n Castelo 

Branco, CEP 58051-900 em João Pessoa. 

Para efeito de reconhecimento na visita in loco, realizada no período de 16/06/2013 a 

19/06/2013, apresenta o seguinte resumo da avaliação qualitativa das 3 (três) dimensões 

avaliadas: 

 

Dimensão I – Organização didático-pedagógica: 4.3 

Dimensão II – Corpo docente, corpo discente e técnico administrativo: 4.2 

Dimensão III – Instalações físicas: 4.0 

 

 

Quanto à organização didático pedagógica, a comissão constatou adequada articulação 

entre a gestão institucional e a gestão do curso. As políticas institucionais para o curso, 

constantes no PDI, estão implementadas. O coordenador do curso tem formação 

acadêmica compatível com o cargo ocupado (Graduação em Língua Latina e doutorado 

em Letras Clássicas), com tempo integral 40h-DE, e carga horária de 10 horas dedicadas 

à coordenação; tem 16 horas/aula, 14 horas de pesquisa. O vice-coordenador, Prof. 

Milton Marques Junior, é muito atuante na coordenação do curso. 

O curso procura atender aos objetivos propostos no PPC, usando de metodologia 

coerente e adequada ao perfil do egresso do curso. 

As políticas institucionais para o curso constante no PDI estão bem implementadas.  

O ponto forte do curso é a extensão, dada aos sábados, 

As autoavaliações na IES e no curso estão sendo implantadas desde março de 2013, com 

a nova gestão da UFPB.  

Na dimensão corpo docente, corpo discente e técnico administrativo, a comissão 

avaliadora encontrou um grande desnível no que se refere à produção científica do corpo 

docente. Enquanto uns produzem de forma otimizada. Publicam artigos, livros e/ou 

capítulos de livros, e utilizam outros meios de divulgação para seus trabalhos, com uma 

média de mais de 10 publicações, há professores com titulação em nível de mestrado e 

doutorado sem uma publicação sequer. A média de publicação não reflete o que 

realmente ocorre no curso. 

As Instalações físicas da Instituição utilizadas pelos docentes e discentes do curso em 

avaliação proporcionam o desenvolvimento das atividades acadêmicas. No que se refere 

à bibliografia, consta de obras de domínio público, isto é, obras abertas disponíveis em 

vários sites especializados como Perseus, Biblioteca Augustana, Latim Library, Itinera 

Electronica, Gallica etc. A Biblioteca do Centro de Humanas dispõe de exemplares 

suficientes para considerar que menos de cinco vagas anuais têm acesso a cada exemplar 

da bibliografia básica e que menos 3 títulos por unidade curricular, com dois exemplares 

de cada título de forma impressa para a bibliografia complementar. O acesso a 

periódicos especializados em Letras Clássicas de forma virtual é maior ou igual a doze, 

como Calíope, Scientia Traductionis, Grafos, Humanitas, Hypnos, Clássica, Phaos, 

Philologus etc. 



 

Considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, a 

proposta do Curso de Letras - Letras Clássicas (Grego e Latim) da UFPB apresenta um 

perfil MUITO BOM. 

CONCEITO FINAL  
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