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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com sede e atuação territorial circunscrito 

ao município de João Pessoa, Estado da Paraíba, credenciada como Universidade da 

Paraíba pela Lei Estadual nº 1.366 publicada em 04/12/1955 e recredenciada como 



Universidade Federal da Paraíba pela Lei Federal nº 3.835 publicada em 19/12/1960. 

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 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) foi criada pela Lei No. 10.419, de 

09/04/2002, com sede e foro em Campina Grande e o UFPB ficou composta 

legalmente, a partir de então, pelos campi João Pessoa (capital), Areia e Bananeiras. 

Em 2005 foi criado mais um campus no Litoral Norte do Estado, abrangendo os 

municípios de Mamanguape e Rio Tino. Atualmente a IFES 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 Aplicadas (CCSA); Centro de 

Educação (CE); Centro de Tecnologia (CT); Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) e 

Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR); Campus II, na cidade de 

Areia, compreendendo o Centro de Ciências Agrárias (CCA); o Campus III, na cidade 

de Bananeiras, abrangendo o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias 

(CCHSA) e o Campus IV, nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto, com o Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação (CCAE).  

 

A IFES está devidamente inscrita no CGC/MF sob o nº 24.098.477/0001-10, é uma 

instituição de caráter técnico-educativo-cultural, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

com sede e foro na cidade de João Pessoa – Paraíba, localizada e funcionando em 

prédio próprio na Cidade Universitária – Campus I, s/No, Bairro Castelo Branco, João 

Pessoa, Paraíba, CEP: 58.051-900. De acordo com o despacho saneador a IES solicitou 

reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira 

(Tecnológico). A partir de outubro (segundo período de 2013) o curso começará a 

funcionar nas novas instalações da UFPB, o Centro de Tecnologia e Desenvolvimento 

Regional (CTDR/UFPB, que comporá o Campus V, com sede e foro à Avenida dos 

Escoteiros, s/No., Mangabeira, CEP: 58.058-600, João Pessoa, Paraíba. A missão da 

IES de acordo com os documentos analisados é “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 IES tem um perfil de promover o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba, do 

Nordeste e do Brasil, empreendendo ações em sua área de competência com o objetivo 

de formar profissionais nos níveis de ensino fundamental, médio, superior e de pós-

graduação, realizar atividades de pesquisa e de extensão e pautar as suas atividades 

acadêmicas pela busca do progresso das ciências, letras e artes.  

Curso:  

O Curso Superior de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) é ofertado no endereço Cidade Universitária - Campus I, nº s/n - 

Castelo Branco - João Pessoa - Paraíba, CEP. 58051-900. A IES está ofertando 100 

(cem) vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira, 

modalidade Educação Profissional e Tecnológica de Graduação, sendo 50 vagas no 

período diurno e 50 vagas no período noturno, cuja habilitação é Tecnólogo em 

Produção Sucroalcooleira. A carga horária do curso é de 2640 horas, divididas em duas 

partes: 1515 horas-aula de conteúdos curriculares básicos profissionais (675 horas de 

conteúdos básico, 690 horas de conteúdos profissionais que são ministrados em 



disciplinas e 150 horas de Estágio Supervisionado, divididos em Estágio 

Supervisionado I com 60 horas e Estágio Supervisionado II com 90 horas) e 1125 

horas de conteúdos complementares (840 horas de conteúdos complementares 

obrigatórios, 135 horas de conteúdos complementares optativos e 150 horas de 

conteúdos complementares flexíveis). O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é 

ofertado como disciplina de 90 horas. Além disto, são ofertadas 30 horas de disciplina 

optativa (LIBRAS) e as Relações Étnico-Raciais são abordadas nos seminários em 

Educação Ambiental, Especial e Diretos Humanos. A carga horária total de 2640 horas 

no período diurno deve ser integralizada em 6 (seis) períodos letivos ou três anos e no 

período noturno deve ser integralizada em 8 (oito) períodos letivos ou quatro anos. Esta 

carga horária está de acordo com a orientação descrita na Resolução CNE/CES no. 3 

de 18 de dezembro de 2002 e no Catálogo de Curso Superior de Tecnologia de 2010.  

 

O Coordenador do curso, professor Evandro Roberto Alves, possui Licenciatura em 

Ciências, modalidade Química pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestrado e 

doutorado em Ciências, área de concentração Química Analítica pela Universidade de 

São Paulo e Pós-Doutorado em Ciências, área de Concentração Química na Agricultura 

e no Ambiente. O coordenador do curso de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira 

tem experiência de ensino superior de 1,5 anos na UFPB e três meses em gestão 

acadêmica como coordenador desse curso, o que foi verificado em sua pasta funcional. 

É professor 40 horas/DE, Adjunto I das quais 20 horas são dedicadas às atividades de 

coordenação do curso. 

 

O NDE do curso é constituído de 7 (cinco) professores, todos da área do curso e 

possuem doutorado e dedicação de tempo integral (40 horas com dedicação exclusiva).  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

O processo do Ato Regulatório de Reconhecimento do Curso Tecnológico em 

Produção Sucroalcooleira, turno vespertino e noturno, modalidade presencial da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) foi analisado com base nos 

dados do processo identificado pelos números, código do protocolo 201210901 e 

código da avaliação número 100050, no sistema e-MEC. 

 

O perfil do Curso na avaliação preliminar permitiu identificar a formação típica de 

cursos tecnológicos. A formação é a de um profissional dinâmico, objetivo e integrado 

com a realidade regional com embasamento técnico-científico e profissional, capaz de 

absorver e desenvolver novas tecnologias no seu campo de atuação, capazes de atuar 

com competência no planejamento, elaboração, desenvolvimento e implantação de 

projetos de pesquisa de processos químicos em empresas públicas e privadas. 

 

Na avaliação in loco a comissão teve a oportunidade de observar, investigar, analisar e 

confrontar a documentação oficial com o planejamento e a estrutura da IES e do curso 

apresentada no PDI e PPC para funcionamento do curso na IES. A comissão realizou 

reuniões com a Administração, Coordenação, NDE, CPA, professores e estudantes 

comprometidos com o curso e foram visitados todos os setores da IES (salas de aula, 

sala de professores e coordenadores, laboratórios, vestiários e banheiros, biblioteca, 



dentre outros).  
 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o 

curso 

Afrânio Gabriel da Silva  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es) 

Ana Karine Rodrigues 

de Oliveira  
Mestrado  Integral  Estatutário  15 Mês(es) 

Antonio Bezerra de 

Carvalho  
Doutorado  Integral  Estatutário  5 Mês(es) 

ANTONIO 

FRANCISCO DE 

OLIVEIRA II  

Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es) 

ANTÔNIO MARCOS 

MOREIRA  
Mestrado  Integral  Estatutário  3 Mês(es) 

CLAUDIO RUY 

PORTELA DE 

VASCONCELOS  

Mestrado  Parcial  Estatutário  3 Mês(es) 

Clayton Zambeli 

Oliveira  
Doutorado  Integral  Estatutário  15 Mês(es) 

Danielle Christine 

Almeida Jaguaribe 

Soares  

Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

Derzu Omaia  Mestrado  Integral  Estatutário  4 Mês(es) 

Eliane Bezerra de 

Moraes Medeiros  
Doutorado  Integral  Estatutário  22 Mês(es) 

Elizete Ventura do 

Monte  
Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

ERIKA ADRIANA DE 

SANTANA GOMES  
Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

Evandro Roberto Alves  Doutorado  Integral  Estatutário  15 Mês(es) 

FABIO DE MELO 

RESENDE  
Doutorado  Integral  Estatutário  1 Mês(es) 

ILTON DA COSTA 

SOUZA FILHO  
Mestrado  Parcial  Outro  3 Mês(es) 

Jailson Ribeiro de 

Oliveira  
Mestrado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

JAILTON DE SOUZA 

FERRARI  
Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es) 

JOSE MIGUEL Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es) 



AROZTEGUI 

MASSERA  

Katia Messias Bichinho  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es) 

Kelson Carvalho Lopes  Doutorado  Integral  Estatutário  20 Mês(es) 

Leopoldo Oswaldo 

Alcazar Rojas  
Doutorado  Integral  Estatutário  14 Mês(es) 

Liana Filgueira 

Albuquerque  
Doutorado  Integral  Estatutário  7 Mês(es) 

Liliana de Fátima 

Bezerra Lira de Pontes  
Doutorado  Parcial  Estatutário  3 Mês(es) 

MARCELO TEIXEIRA 

LEITE  
Doutorado  Integral  Estatutário  20 Mês(es) 

MARCOS CESAR 

SANTOS ORIA  
Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es) 

NATALY 

ALBUQUERQUE DOS 

SANTOS  

Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es) 

Pablo Nogueira Teles 

Moreira  
Doutorado  Integral  Estatutário  15 Mês(es) 

Ricardo Alexandre 

Cavalcanti de Lima  
Doutorado  Integral  Estatutário  Mês(es) 

VANUSIA 

CAVALCANTI 

FRANCA  

Doutorado  Integral  Estatutário  8 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  5  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  5  

1.3. Objetivos do curso  5  

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)  
5  

1.6. Conteúdos curriculares  5  

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 

5  



obrigatoriedade de estágio supervisionado  

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não 

contemplam atividades complementares no PPC e que não possuem 

diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de atividades complementares  

5  

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que 

não contemplam TCC no PPC e que não possuem diretrizes 

curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de TCC  

5  

1.11. Apoio ao discente  5  

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 curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 

processo ensino-aprendizagem  
5  

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 curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   

NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de 

interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC, obrigatório 

para cursos a distância  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem   
5  

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

também como critério de análise: disponibilidade de serviços 

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

capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à 

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

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

cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um 

egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e 

5  



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  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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 avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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 avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos    
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

1.1 No PPC estão contempladas as demandas efetivas de natureza econômica e social 

dentro da realidade regional e consolida o compromisso da UFPB com o 

desenvolvimento local sustentável. 

 

1.2. O curso compõe as propostas de ações inovadoras do Projeto REUNI da UFPB, e 

já é parte integrante da estrutura já construída do novo centro, Centro de Tecnologia e 

Desenvolvimento Regional (CTDR), juntamente com o curso Superior de Tecnologia 

de Alimentos. 

 

1.3. Os objetivos do curso estão coerentes com o perfil profissional do egresso, 

estrutura curricular e contexto educacional. 

 

1.4. O perfil profissional do egresso é a formação tecnológica para o setor 

sucroalcooleiro, com formação científica e tecnológica sólida, com uma visão global 

da conjuntura econômica social, ambiental e cultural da região onde atua. 

 

1.5. A estrutura curricular do curso prevê disciplinas optativas e conteúdos 

complementares flexíveis, os quais poderão utilizar projetos de pesquisa e de extensão 

para a complementação de créditos. Está estruturada em 6 módulos, comuns aos dois 

turnos, com disciplinas distribuídas em 6 períodos (diurno) e 8 períodos (noturno). Os 

módulos têm a finalidade de estruturar o processo de ensino-aprendizagem e o 



amadurecimento para a pesquisa científica e extensão universitária desde o início do 

curso. A diferença da estrutura curricular está na distribuição das disciplinas por 

período, em cada turno, o que possibilita o contato do discente com cada conteúdo de 

maneira pausada. 

 

1.6. A matriz curricular prevê a integralização em 3 anos para o período diurno e 4 

anos para o período noturno. A carga horária para integralização do curso é de 2640 

horas de disciplinas obrigatórias e complementares, estágio supervisionado, atividades 

complementares e trabalho de conclusão de curso, divididos em seis módulos: I: 

Fundamentação Básica I; II: Fundamentação Básica II; III: Análise de Produtos 

Sucroalcooleiros; IV: Gestão da Produção e da Qualidade; V: Processo e Tecnologia I; 

e VI: Processos e Tecnologia II. 

 

1.7. As atividades pedagógicas apresentam excelente coerência com a metodologia 

implantada, permitindo ao estudante atingir as competências propostas em cada 

unidade curricular, por meio do domínio das respectivas habilidades e bases 

tecnológicas.  

 

1.8/1.9/1.10. O estágio curricular supervisionado, as atividades complementares e o 

TCC estão institucionalizados e devidamente regulamentados. 

 

1.11. O apoio ao discente é efetivo, constatado em reunião com os 50 estudantes do 

curso, do primeiro ao quinto período. Os estudantes possuem representação nos 

Colegiados de Curso e de Departamento, com direito a voto. As ações pedagógicas 

(iniciação científica e de extensão, monitorias e questões direcionadas ao Centro 

Acadêmico de alunos ou apoio tecnológico) são conhecidas e aproveitadas pelos 

discentes. As ações (restaurante universitário, moradia estudantil, atendimento à saúde, 

auxílio ao transporte e inclusão digital através do computador pessoal) da Pró-Reitoria 

de Assistência de Promoção ao Estudante assegura as condições materiais, 

psicossociais e pedagógicas dos alunos, ampliando as condições de permanência dos 

mesmos na educação superior pública federal. 

 

1.12. As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das auto-avaliações (CPA), 

no âmbito do curso foram suficientes, uma vez que a avaliação de curso foi implantada 

neste período. A CPA da UFPB não funcionou de 2008 a 2012, retornando a funcionar 

novamente em fevereiro de 2013. 

 

1.14. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) estão plenamente 

implantadas no processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.17. O sistema de avaliação do desempenho discente, definidos no PPC, atende de 

maneira excelente à concepção do curso e estão em conformidade com critérios e 

formas de avaliação propostos pela Instituição conforme Regimento Geral da UFPB e 

suas regulamentações. 

 

1.18. Das vagas autorizadas estão sendo ofertadas no período ímpar 50 vagas no diurno 

e no período par 50 vagas no noturno. 

Conceito da Dimensão 1  

4.9  



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  5  

Justificativa para conceito 5:  

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  5  

Justificativa para conceito 5:  

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

distância   (Indicador específico para cursos a distância)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 

acadêmica do (a) coordenador (a)  
2  

Justificativa para conceito 2:  

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

cursos a distância, obrigatório para cursos presenciais  
5  

Justificativa para conceito 5:  

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos 

presenciais, obrigatório para cursos a distância  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito 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 

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

igual a 80%)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de 

autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do 
2  



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)  

Justificativa para conceito 2:  

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para 

fins de autorização, considerar os docentes previstos para os dois 

primeiros anos do curso)   Obrigatório para cursos de licenciatura, 

NSA para os demais  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para 

fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro 

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

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

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

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

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

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

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

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

menos, 5 anos)    

4  

Justificativa para conceito 4:  

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes   

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância 

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

equivalente 40h em dedicação à EAD)  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   5  

Justificativa para conceito 5:  

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para 

fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro 

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

bacharelados/licenciaturas)   

3  

Justificativa para conceito 3:  

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 

NSA  



bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

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

distância, conforme Portaria 4.059/2004   

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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

fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro 

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

bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

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

distância, conforme Portaria 4.059/2004  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por 

estudante   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a 

distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga 

horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 

4.059/2004   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

2.1 - O NDE está regulamentado pela Portaria PRG/G/Nº 17/2010 da UFPB sendo 

composto pelo coordenador Prof. Evandro Roberto Alves (presidente) e por seis 

docentes com representatividade de cada área do curso, a saber: Prof. Marcelo Teixeira 

Leite, Prof. Pablo Nogueira Teles Moreira, Profa. Erika Adriana Santa Gomes, Profa. 

Danielle Christiane Almeida Jaguaribe, Prof. Fabio de Melo Resende e Profa. Liana 

Figueira Albuquerque. A reunião com os membros do NDE mostrou que o núcleo atua 

de forma excelente.Os alunos do curso e demais docentes possuem pleno 

conhecimento do NDE e da sua atuação na busca da melhoria e qualidade constante. É 

importante destacar que para avaliação e melhoria do PPC o NDE contou com auxílio 



direto das usinas da região indicando, desta forma, que há uma atuação efetiva do 

NDE. Todos os membros do NDE possuem doutorado e regime de trabalho integral 

com dedicação exclusiva. 

 

2.2 – O coordenador atua de forma excelente considerando os aspectos: gestão do 

curso, relação com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados 

superiores que ocorre junto ao CTDR. Em reunião com alunos de docentes do curso 

ficou constatado que o coordenador consegue atender as demandas de forma rápida e 

eficaz. Tem excelente relacionamento em todas as instâncias o que permite uma 

atuação de qualidade. Caracteriza-se por apresentar uma forte preocupação com o 

desempenho tanto do docente quanto dos alunos, demonstrando liderança na condução 

das questões no âmbito do curso e fora dele. 

 

2.4 – O coordenador possui experiência no magistério superior de 1 ano e 5 meses e, 

quando de sua nomeação, em 03 de maio de 2013, não possuía experiência como 

gestor de curso. Importante informar que o coordenador possui 17 anos de experiência 

como docente em escolas públicas e privadas de ensino médio.  

 

2.5 - O regime de trabalho do coordenador é de 40 horas (tempo integral) com 

dedicação exclusiva. Possui carga horária em sala de aula de 6 horas, 8 horas dedica a 

projeto de pesquisa (com convênio com universidade alemã), 6 horas atua como 

coordenador dos laboratórios e 20 horas dedicadas às atividades pertinentes à gestão do 

curso. Considerando-se que o curso possui 100 vagas anuais, a relação entre o número 

de vagas anuais autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é igual a 5, 

ou seja, menor ou igual a 10. 

 

2.7 - O corpo docente é composto por 29 docentes, todos com titulação obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu.  

 

2.8 – O corpo docente que atende ao curso é composto por 79% de doutores. 

Considerando-se somente os professores que atendem a área específica do curso, todos 

possuem doutorado. 

 

2.9 – Todos os docentes que atuam no curso possuem regime de trabalho 40 horas com 

dedicação exclusiva. 

 

2.10 – Dos 29 docentes que atuam no curso, 10 possuem experiência profissional na 

sua área de formação superior a dois anos.  

 

2.12 – 22 professores (76%) do corpo docente possui experiência de magistério 

superior de pelo menos 3 anos. 

 

2.14 - O colegiado de curso esta implantado e regulamentado no curso. Há atas 

devidamente assinadas e efetiva participação do corpo discente.  

 

2.15 – 17 professores do curso comprovaram suas respectivas produções científicas. 

Do total de produções científicas de todo o corpo docente tem-se uma média de 4 

produções nos últimos 3 anos. 

 



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)  

3  

Justificativa para conceito 3:  

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 

acadêmicos  
4  

Justificativa para conceito 4:  

3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala 

de professores implantada para os docentes do primeiro ano do curso, 

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

NSA para IES que possui gabinetes de trabalho para 100% dos 

docentes do curso  

3  

Justificativa para conceito 3:  

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

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

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

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

autorização, considerar os laboratórios de informática implantados 

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

bacharelados/licenciaturas)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o 

acervo da bibliografia básica disponível para o primeiro ano do 

curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual 

(pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a proporção de 

alunos por exemplar físico passam a figurar da seguinte maneira para 

os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 

– de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)  

3  

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, 

considerar o acervo da bibliografia complementar disponível para o 

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

bacharelados/licenciaturas)  

3  

Justificativa para conceito 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 

5  



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)  

Justificativa para conceito 5:  

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para 

cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para fins de 

autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 

implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 

distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos 

  Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

5  

Justificativa para conceito 5:  

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para 

cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para fins de 

autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 

implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 

distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos 

Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

5  

Justificativa para conceito 5:  

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para 

cursos que não utilizam laboratórios especializados   (Para fins de 

autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 

implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 

distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos 

  Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  

5  

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material 

didático (logística)   NSA para cursos presenciais, obrigatório para 

cursos a distância  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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 avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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 avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  



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 avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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 avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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 avaliado é presencial e na 

modalidade superior de tecnologia denominado Tecnólogo em Produção 

Sucroacooleira.  

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 avaliado é o curso superior de 

tecnologia em Produção Sucroalcooleira e não há qualquer menção no PPC 

sobre este item.  

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 avaliado é o curso superior de 

tecnologia em Produção Sucroalcooleira e não qualquer menção no PPC 

sobre este item.  

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 avaliado é o curso superior de 

tecnologia em Produção Sucroalcooleira e não há qualquer menção no PPC 

sobre este item.  

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 avaliado é o curso superior de 

tecnologia em Produção Sucroalcooleira e não há qualquer menção no PPC 

sobre este item.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

Atualmente o curso funciona no Campus I da UFPb. Um novo campus foi construído 

para atender exclusivamente a este curso, bem como o curso de Processamento de 

Alimentos, denominado de Campus V e que possui ampla infra-estrutura, laboratórios 



específicos, área para plantio, biblioteca, acessibilidade, banheiros arejados, salas para 

colaboradores técnico-administrativos, etc. A transferência ocorrerá quando do início 

do segundo semestre letivo de 2013 no mês de outubro próximo. 

 

3.1. No Campus I, não há disponibilidade de gabinetes de trabalho para os docentes, a 

menos daqueles professores que estão desenvolvendo projetos de pesquisas em 

laboratórios específicos. No campus novo os docentes contarão com salas climatizadas, 

mesas, cadeiras, armários e iluminação adequados e dimensionados para atender às 

necessidades do curso. 

 

3.2 – No novo campus as coordenações de curso contarão com sala exclusiva equipada 

com mesa, cadeiras, computador conectado à internet, ventilação e iluminação e que 

atendem de forma excelente às necessidades do curso. Atualmente o coordenador 

divide a sala com outros profissionais no Campus I. 

 

3.3 – Nas atuais instalações não existe salas de professores. No entanto, no Campus V 

existe sala de professores devidamente equipada com computadores com internet, 

impressora, armários, atendendo aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação e comodidade necessária à atividade desenvolvida. 

 

3.4 – As salas de aula são excelentes considerando, em uma análise sistêmica e global, 

os aspectos: quantidade e número de alunos por turma, disponibilidade de 

equipamentos, dimensões em função das vagas autorizadas, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.  

 

3.5 – No atual local onde o curso é oferecido há 17 laboratórios de informática 

totalizando cerca de 340 computadores para atender os 25.155 alunos matriculados. 

Em outubro/2103 os dois cursos (Alimentos e Produção Sucro) terão à disposição um 

laboratório com 55 computadores para atender os 491 alunos matriculados, resultando 

numa relação de 9 alunos por computador. Todos os laboratórios atende de forma 

excelente as necessidades dos cursos. 

 

3.6 - Os títulos indicados na bibliografia básica (três títulos) atendem aos programas 

das disciplinas do curso, na proporção de um exemplar para até 20 (na média) alunos, 

os livros estão cadastrados em um sistema on-line, atualizados e tombados junto ao 

patrimônio da IES. A IES possui sistema informatizado onde o aluno pode renovar o 

empréstimo via internet. Possui regulamento próprio e atividades de orientação à 

consulta. 

 

3.7 - A bibliografia complementar possuem pelo menos três títulos para cada 

componente curricular. 

 

3.8 – A IES disponibiliza no site o acesso a periódicos especializados, indexados e 

correntes sob a forma impressa e virtual. Há assinatura dos periódicos da CAPES.  

 

3.9 – Os laboratórios especializados possuem bancadas e são devidamente iluminados 

e ventilados. Quanto à quantidade de equipamentos para realização das experiências os 

mesmos atendem de forma excelente as necessidades do curso. Os mesmos foram 

equipados levando-se em conta a quantidade de vagas ofertadas e o número de alunos 

por turma. 



 

3.10 – Com relação à qualidade dos laboratórios especializados, observou-se na visita 

que os mesmos são adequados, permitem acesso a deficientes físicos. Possuem 

regulamento de uso dos laboratórios específicos. Os equipamentos adquiridos para 

atender às atividades práticas são de altíssima qualidade e há preocupação em 

disponibilizar para os alunos processos tais como ocorrem nas usinas. 

 

3.11 – Os serviços nos laboratórios especializados são realizados por técnicos. Todos 

os serviços são realizados segundo normas de funcionamento, utilização e segurança e 

atendem, de maneira excelente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio 

técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade.  

Conceito da Dimensão 3  

4.2  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que 

não têm Diretrizes Curriculares Nacionais  
Sim  

Critério de análise:  

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?  
 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 

17 de junho de 2004)  

Sim  

Critério de análise:  

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

disciplinas e atividades curriculares do curso?    

A educação das relações étnico-raciais e o tratamento de questões e 

temáticas afins são tratados na disciplina Seminário em Educação 

Ambiental, Especial e Direitos Humanos, carga horária 30 horas.  

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?   
 

Todo o corpo docente vinculado ao curso possui formação em pós-

graduação nível doutorado.  

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 foi regulamentado pela Portaria PRG/G/No 17/2010 e seus 

membros atuais foram designados pela Portaria n° 041/2012 - 

DST/CTDR/UFBP, atendendo a resolução n° 1 de junho de 2010 do 

CONAES.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 

Normativa N° 12/2006)  
Sim  



Justificativa para conceito 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 o superior em 

tecnologia sucroalcooleira e sua carga horária esta definida no item 

anterior.  

Critério de análise:  

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

4.8.  

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

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

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

CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

Sim  

Critério de análise:  

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?  
 

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

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

implantação das condições até dezembro de 2008)   

Sim  

Critério de análise:  

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

mobilidade reduzida?    

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

reduzida (Dec. N° 5.296/2004) são através de elevadores e rampas. Os 

banheiros estão preparados e são acessíveis.  

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 unidade curricular de Libras é como optativa com uma carga horária de 

30 h.  

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 na modalidade 

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 exigidas estão disponibilizadas na forma 

impressa e virtual (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela 

Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010).  

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?    

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente conforme as 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).  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

- O PPC do Curso Superior de Tecnologia de Produção Sucroalcooleira foi elaborado 

tendo como base o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia - Portaria 

Normativa nº 12/2006, que preconiza, entre outras coisas, que esse tecnólogo deve 

gerenciar sistemas de produção e compreender tecnologias relacionadas aos processos 

de transformação de matéria-prima, administrativa e de pesquisa. 

 

- A educação das relações étnico-raciais e o tratamento de questões e temáticas afins 

são tratados na disciplina Seminário em Educação Ambiental, Especial e Direitos 

Humanos com carga horária 30 horas. 

 

- Todos os vinte e nove professores do curso de Tecnologia em Produção 

Sucroalcooleira possuem pós-graduação Stricto Sensu.  

 

- O NDE foi regulamentado pela Portaria PRG/G/No 17/2010 e seus membros atuais 

foram designados pela Portaria n° 041/2012 - DST/CTDR/UFBP, atendendo a 



resolução n° 1 de junho de 2010 do CONAES.  

 

- As condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. 

N° 5.296/2004) são através de elevadores e rampas. Os banheiros estão preparados e 

são acessíveis.  

 

- A unidade curricular de Libras esta contemplada no PPC e é oferecida como 

disciplina optativa com uma carga horária de 30 h.  

 

- As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e 

virtual (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa 

MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010).  

 

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

contínuo e permanente conforme as 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).  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

 

A comissão de avaliação, constituída pelos professores Olívio Carlos Nascimento 

Souto (Coordenador) e Cristina Maria Barra, realizou a avaliação do curso Tecnológico 

de Produção Sucroalcooleira para efeito de reconhecimento, na Universidade Federal 

da Paraíba - UFPB. O referido curso conta com uma carga horária de 2640 horas, com 

100 vagas anuais, sendo 50 vagas no período diurno e 50 vagas no período noturno, 

com integralização mínima de 3,0 anos (6 semestres) no período diurno e 4,0 anos (8 

semestres) no período noturno. 

 

A visita in loco realizada no período de 12 a 14 de agosto de 2013 apresenta o seguinte 

resumo da avaliação qualitativa das três dimensões avaliadas: 

 

Dimensão 1 - Organização didático-pedagógica NOTA 4,9 

 

Dimensão 2 – Corpo Docente NOTA 4,2 

 

Dimensão 3 – Infraestrutura NOTA 4,2 

 

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

nas orientações do Ministério da Educação, nas diretrizes da CONAES e neste 

instrumento de avaliação, o curso de Produção Sucroalcooleira tem um perfil de 

qualidade muito bom. 

 

CONCEITO FINAL 4 

CONCEITO FINAL  

4  
 

 


