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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), autarquia Federal de Regime Especial 

vinculada ao Ministério da Educação, pessoa jurídica de direito público (Federal), 

inscrita sob CNPJ 24.098.477/0004-10. A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – 

Campus I – está situada na Cidade Universitária s/nº, bairro Castelo Branco, João 



Pessoa/PB, conforme informado pela IES e foi criada pela Lei estadual nº 1.366, de 

02/12/1955, resultado da junção de algumas escolas superiores isoladas. 

Posteriormente, com a sua federalização, aprovada e promulgada pela Lei nº 3.835 de 

13/12/60, publicada no DOU na mesma data, foi transformada em Universidade 

Federal da Paraíba, vinculada ao Ministério da Educação, incorporando as estruturas 

universitárias então existentes nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. 

Ao longo dos anos de 1970 e 1980 a IES desenvolveu crescente estrutura multicampi e 

em 2002, a UFPB passou pelo desmembramento de quatro, dos seus sete campi. 

Atualmente a IES está estruturada em quatro campi, respectivamente nas cidades de 

João Pessoa (Campus I), Areia (Campus II), Bananeiras (Campus III), Maranguape e 

Rio Tinto (Campus IV), ofertando cerca de 140 cursos de graduação que atendem a 

aproximadamente 40 mil alunos, além de cerca de 50 cursos de mestrado e 25 de 

doutorado, somando quase cinco mil alunos no âmbito da pós-graduação. As áreas 

atendidas nos âmbitos da graduação, da pós-graduação e, por conseguinte, da pesquisa 

e da extensão (cujas políticas estão devidamente regulamentadas e implementadas) 

abrangem: Ciências Exatas e da Natureza, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências 

Médicas e da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas 

e Linguística, Letras e Artes. 

Cabe ressaltar que a pesquisa é assumida como atividade fim da universidade, 

indissociada do ensino e da extensão, visando produzir e promover o conhecimento, a 

tecnologia e a inovação nas diferentes áreas e dimensões – o que reitera seu perfil de 

instituição pública, democrática, popular e socialmente comprometida com a realidade 

sócio-histórica, econômica, política, ambiental e cultural da região, contribuindo para a 

promoção do desenvolvimento local e, consequentemente, da melhoria da qualidade de 

vida da população paraibana. 

Os documentos analisados estão em consonância com a missão da IES, especificada no 

PDI, que é a de “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” e seu perfil está plenamente articulado às necessidades da região, posto 

que a Paraíba é o único estado brasileiro com o seu território totalmente inserido na 

área do Polígono das Secas, cujo reflexo, em certa medida, se reflete nas condições e 

vida da população paraibana, registrando carências sociais relevantes, especialmente 

no que diz respeito à mortalidade infantil, à expectativa de vida, ao nível de instrução, 

às condições dos domicílios no que se refere ao abastecimento de água e saneamento, 

ao nível de emprego da população, fazendo com que a solução para esses problemas 

seja colocada como desafio prioritário para os governos e instituições públicas.  

Curso:  

O Curso de Psicopedagogia da UFPB é ofertado no Campus I, que está situado na 

Cidade Universitária s/nº, Castelo Branco, João Pessoa/PB, conforme informado pela 

IES. Criado pela Resolução CONSEPE nº 02.A/2009, o curso de Psicopedagogia teve 

seu PPC aprovado pelo pela Resolução CONSEPE nº 03/2009 e posteriormente 

reformulado com base nas alterações aprovadas por meio da Resolução CONSEPE nº 

55/2010. Atualmente o curso conta com 293 alunos matriculados e oferta 100 vagas 

anuais, sendo 50 para ingresso no período matutino e 50, no período vespertino. 

O curso em tela possui carga horária de 2.835 horas (considerando hora/aula de 60 

minutos) com integralização mínima em 7 (sete) e máxima em 11 (onze) períodos 

letivos. 

 



A Coordenação do Curso está sob a responsabilidade do Prof. Dr. Roberto Derivaldo 

Alselmo, graduado em Pedagogia – UFPB (2000), Especialista em Psicologia Escolar e 

da Aprendizagem – UFPB (2001), Mestre em Educação – UFPB (2004), Doutor em 

Educação – UFPB (2012). O Prof. Roberto é docente da IES desde 2009 e atua na 

Coordenação do Curso desde fev/2013. Possui experiência profissional no magistério 

superior e na gestão acadêmica. 

O NDE é composto pelo Coordenador do Curso e 5 professores, sendo 1 mestre e 4 

doutores – todos em regime de dedicação integral (exclusiva) e com tempo médio de 

30 meses de permanência no curso sem interrupção. A Portaria de designação do NDE 

é datada de 25 de junho de 2013. 

O corpo docente é formado por 20 professores, sendo 8 mestres e 12 doutores – 

conforme análise documental curricular e entrevista, cujo tempo médio de atuação no 

curso é de 30 meses.  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

A comissão de avaliação composta pelos professores Aparecido dos Santos 

(Coordenador) e Maria Inês Crnkovic Octaviani, designada para a Avaliação nº 96593, 

processo nº 201203308, referente ao Reconhecimento do Curso de Psicopedagogia, 

ofertado pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, realizada no período de 17 a 20 

de julho de 2013, na modalidade presencial, turnos matutino e vespertino, em 

funcionamento na Cidade Universitária s/nº, bairro Castelo Branco, João Pessoa/PB, 

conforme informado no ofício de designação. 

Anteriormente à Visita in loco, a Comissão designada para a referida Avaliação, na 

consulta ao sistema, constatou que o formulário eletrônico estava devidamente 

preenchido. Nesse sentido e considerando a análise técnica da Diretoria de Supervisão 

(DESUP) da Secretaria de Educação Superior (SESu), concluiu que as informações 

contidas no formulário atendiam às exigências processuais referentes ao Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e à 

disponibilidade de imóvel para o funcionamento do curso, amparadas em bases legais. 

Verificou, ainda, documentos necessários ao ato regulatório de Reconhecimento de 

Curso, tendo como referência a legislação vigente. 

A análise prévia dos documentos postados pela IES junto ao formulário eletrônico – 

PDI e PPC, como também os relatórios procedentes da CPA (Relatório de Avaliação 

Institucional UFPB – 2008-2008; Relatório Anual CPS UFPB; Anexos do Relatório 

2010 – CPA – UFPB; Relatório Anual CPA 2011 UFPB; Relatório Anual CPA UFPB 

2013), confrontados com as cópias apresentadas pela IES comprovam sua 

autenticidade e devidos prazos de validade. 

Verificou-se que o curso não apresenta CPC e que houve um Despacho Saneador, 

datado de 25/06/2012, concluindo que o presente Processo atende satisfatoriamente às 

exigências de instrução processual estabelecidas. 

A justificativa para o pedido de Reconhecimento do Curso procede, considerando-se a 

documentação apresentada e sua análise por esta comissão, os espaços pedagógicos e 

administrativos do curso e as entrevistas realizadas in loco com dirigentes 

institucionais, coordenação de curso, corpo docente, funcionários técnico-

administrativos, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e membros da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA).  
 



  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o 

curso 

ADRIANA DE 

ANDRADE GAIAO E 

BARBOSA  

Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

ANDRÉIA DUTRA 

ESCARIÃO  
Mestrado  Integral  Estatutário  32 Mês(es) 

CARLA 

ALEXANDRA DA 

SILVA MOITA 

MINERVINO  

Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

EDER DA SILVA 

DANTAS  
Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

GEOVANI SOARES 

DE ASSIS  
Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

MAGNO ALEXON 

BEZERRA SEABRA  
Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

MARCIA PAIVA DE 

OLIVEIRA  
Mestrado  Integral  Estatutário  16 Mês(es) 

MONICA DIAS 

PALITOT  
Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

NORMA MARIA DE 

LIMA  
Mestrado  Integral  Estatutário  38 Mês(es) 

OTAVIO MACHADO 

LOPES DE 

MENDONCA  

Doutorado  Integral  Estatutário  20 Mês(es) 

PATRICIA NUNES 

DA FONSECA  
Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

ROBERTO 

DERIVALDO 

ANSELMO  

Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

SILVESTRE COELHO 

RODRIGUES  
Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

TANIA LUCIA 

AMORIM COLELLA  
Mestrado  Integral  Estatutário  17 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  

Justificativa para conceito 5:  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  4  

Justificativa para conceito 4:  

1.3. Objetivos do curso  5  

Justificativa para conceito 5:  

1.4. Perfil profissional do egresso  4  

Justificativa para conceito 4:  

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise 

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

Justificativa para conceito 4:  

1.6. Conteúdos curriculares  4  

Justificativa para conceito 4:  

1.7. Metodologia  5  

Justificativa para conceito 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  

4  

Justificativa para conceito 4:  

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não 

contemplam atividades complementares no PPC e que não possuem 

diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de atividades complementares  

NSA  

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  

Justificativa para conceito 5:  

1.11. Apoio ao discente  4  

Justificativa para conceito 4:  

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  3  

Justificativa para conceito 3:  

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

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

distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004  

NSA  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no 4  



processo ensino-aprendizagem  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito 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 

secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto 

a referir casos que necessitem cuidados especializados)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para 

as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam 

integração com as redes públicas de ensino no PPC  

NSA  

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  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

A partir da leitura e da análise das informações postadas pela IES no e-MEC, dos 

documentos disponibilizados por ocasião da visita in loco, bem como das entrevistas 

com os diferentes segmentos da IES (Administração, Coordenação do Curso de 

Bacharelado em Psicopedagogia, Professores, Alunos e CPA), a Comissão verificou 

que o PPC contempla os aspectos sociais, econômicos e a demanda dos setores 



produtivos da região, estando em consonância com o que preconiza o PDI da 

Instituição 2009/2012. 

As políticas institucionais de pesquisa e extensão, estão articuladas de forma 

consistente com as atividades de ensino realizadas no âmbito do curso. No que tange 

aos objetivos do curso, estão articulados com os objetivos institucionais e expressam o 

compromisso com a formação dos Bacharéis em Psicopedagogia capazes de atender às 

demandas das organizações educacionais (formais e não formais) e de diversos 

segmentos do entorno regional. 

No que alude à estrutura curricular, a matriz apresenta o quantitativo da carga horária 

total do curso, que atende ao que estabelece a legislação pertinente para a formação de 

Bacharéis. 

Os conteúdos curriculares possibilitam desenvolver no segmento discente o perfil 

profissional anunciado no PCC, considerando os aspectos relativos às competências e 

habilidades que o egresso deve possuir (pp. 20 e 21 do PCC). 

Os estágios supervisionados (I,II, III e IV) estão bem descritos e são desenvolvidos de 

forma satisfatória, contemplando os aspectos necessários para a formação dos futuros 

Bacharéis em Psicopedagogia. Tais atividades estão devidamente regulamentadas no 

PPC, no PDI e assentadas nos respectivos prontuários da dos discentes. No que se 

refere ao estágio supervisionado existe uma parceria entre a UFPB e as secretarias de 

Educação Municipal e Estadual e instituições privadas, o que garante campo de estágio 

para todos os alunos do curso. O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem 

adotado no âmbito do curso utiliza-se de instrumentos de avaliação compatíveis com os 

previstos no PPC.  

Embora seja possível observar um consistente relatório final de auto avaliação (2001 - 

2004), essa comissão observou durante a entrevista com os membros da CPA e na 

análise documental que o processo de auto avaliação foi interrompido após esse 

período, e só retomado a partir da recente composição pela Portaria R/GR/ Nº 

1002/2013 de 20 de maio de 2013. Atualmente a CPA dedica esforços para retomar as 

suas atividades (realização de seminários internos, reuniões com os centros, elaboração 

de material de divulgação, elaboração de instrumentos). 

O ingresso dos alunos no curso, até 2013 ocorreu, exclusivamente, por meio de 

processo seletivo, mas a partir de 2014 o processo de seleção e o ingresso dar-se-ão por 

meio do ENEM/ SISU.  

Conceito da Dimensão 1  

4.4  

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  2  

Justificativa para conceito 2:  

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  

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 

acadêmica do (a) coordenador (a)  
5  

Justificativa para conceito 5:  



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  
5  

Justificativa para conceito 5:  

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 

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)  

5  

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

fins de autorização, considerar os docentes previstos para os dois 

primeiros anos do curso)   Obrigatório para cursos de licenciatura, 

NSA para os demais  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

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 

5  



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 5:  

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

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância 

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

equivalente 40h em dedicação à EAD)  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

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)   

5  

Justificativa para conceito 5:  

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

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

curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

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

distância, conforme Portaria 4.059/2004   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

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

fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro 

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

bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. 

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

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

distância, conforme Portaria 4.059/2004  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

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 
NSA  



cursos   

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 corpo docente do curso Bacharelado em Psicopedagogia da Universidade Federal de 

João Pessoa (UFPB) é constituído por 20 docentes, sendo 12 doutores, 8 mestres. No 

que tange ao regime de trabalho, a totalidade dos docentes são contratados em regime 

de trabalho de tempo integral (dedicação exclusiva). Com relação ao tempo de 

experiência no Ensino Superior, constata-se que o corpo docente possui uma 

expressiva experiência no Ensino Superior. O curso é coordenado pelo professor 

Roberto Derivaldo Anselmo, graduado em Pedagogia, especialista em Psicologia 

Escolar e da Aprendizagem, mestre e Doutor em Educação. O coordenador está em 

exercício na IES desde 2009 em regime de dedicação exclusiva (40 horas) das quais, 

30 horas são dedicadas à coordenação do curso. Com relação a sua atuação, no âmbito 

do curso, observa-se uma participação efetiva junto ao corpo docente e discente e 

representatividade nos colegiados superiores. No que diz respeito ao NDE, na reunião 

da comissão com seus membros e na análise documental constatou-se, que a sua 

criação e regulamentação é recente (Resolução CPp/CE nº 02/2013 de 17 de junho de 

2013). Em razão disso, a sua atuação no âmbito do curso ainda ocorre de maneira 

incipiente. No que concerne à produção científica dos docentes é expressiva, tanto do 

ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, e esta articulada com os eixos 

curriculares do curso. Destaque-se ainda, a existência de número considerável de 

alunos em programas de iniciação científica e monitoria.  

Conceito da Dimensão 2  

4.8  

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  
3  

Justificativa para conceito 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  

Justificativa para conceito 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)  

3  



Justificativa para conceito 3:  

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

autorização, considerar os laboratórios de informática implantados 

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

bacharelados/licenciaturas)  

2  

Justificativa para conceito 2:  

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  

Justificativa para conceito 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 

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)  

1  

Justificativa para conceito 1:  

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  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para NSA  



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  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

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  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, 

negociação e mediação   Obrigatório para cursos de direito 

(presencial e a distância), NSA para os demais cursos   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos 

que não contemplam unidades hospitalares de ensino e complexo 

assistencial no PPC  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o 

curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

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

demais cursos que não contemplam biotério no PPC  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso objeto dessa 

avaliação.  

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 

Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 

laboratórios de habilidades no PPC   

NSA  

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 NSA  



Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam comitê 

de ética em pesquisa no PPC   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

O curso de Bacharelado em Psicopedagogia funciona em dois pavimentos do Centro de 

Educação da UFPB (um dos pavimentos é recém-construído) e compartilha alguns 

espaços administrativos e acadêmicos com outros cursos de Graduação e pós-

graduação ligados ao centro. A coordenação do curso funciona em sala equipada com 

três computadores, armários e uma mesa para reunião e o mesmo espaço é 

compartilhado com duas outras coordenadorias. Os docentes do curso ocupam três 

salas, cada uma equipada com computadores, armários e uma mesa para reuniões. 

Embora sejam disponibilizados equipamentos individualizados para cada docente, cada 

sala é compartilhada por cinco professores, excetuando os docentes que atuam em 

cargos administrativos, os quais ocupam espaços próprios. Fato que descaracteriza o 

espaço individualizado para o trabalho docente. Atualmente o curso ocupa sete salas 

como capacidade para 50 alunos cada (cinco no período matutino e duas no período 

vespertino) distribuídas pelos dois pavimentos. O laboratório de informática, 

disponibilizado para os discentes funciona em sala com aproximadamente 50 m2, é 

composto por 11 computadores. Considerando o quantitativo de alunos matriculados 

no curso (293), a relação aluno/computador é aproximadamente 27 aluno/maquina. Tal 

relação aumenta significativamente se considerar que o mesmo laboratório ainda é 

compartilhado com outros cursos de graduação ligados ao Centro de Educação. 

Embora não seja previsto no PPC laboratórios específicos de ensino, o curso conta com 

dois laboratórios para o desenvolvimento de atividades pontuais de algumas 

disciplinas: laboratório para atendimento psicopedagógico (atendimento à comunidade 

externa) e brinquedoteca (espaço compartilhado com o curso de licenciatura em 

pedagogia). Existem duas bibliotecas à disposição dos alunos: uma biblioteca central 

(que atende todos os alunos da UFPB) e outra setorial que atende os alunos do Centro 

de Educação. Essa segunda funciona em sala de aproximadamente 80 m2, cujo espaço 

é dividido entre o acervo e três mesas para estudos em grupo e não há espaço para 

estudos individuas. No que tange à bibliografia básica e complementar, tanto no que se 

refere aos aspectos quantitativos quanto aos qualitativos, necessita de adequações para 

atender de maneira plena às demandas do curso. Todo o acervo bibliográfico está 

informatizado. Com relação aos periódicos de interesse da área do curso, a IES não 

apresentou , na ocasião da visita, assinatura/acesso de periódicos especializados, 

indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual. Há um auditório com 

capacidade para 200 pessoas, devidamente equipado e que é frequentemente utilizado 

para o desenvolvimento de atividades acadêmico/científicas relacionadas ao curso. No 

que alude aos espaços de convivência e restaurantes, a IES possui espaços adequados 

para o atendimento da sua comunidade acadêmica.  

Conceito da Dimensão 3  

2.8  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que 

não têm Diretrizes Curriculares Nacionais  
NSA  

Critério de análise:  

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?  
 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Sim  



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)  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

disciplinas e atividades curriculares do curso?    

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e indígena é contemplada 

na disciplina Estudos Antropológicos em Psicopedagogia.  

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?   
 

Dos 20 docentes vinculados ao curso (12 doutores e 8 mestres), todos 

possuem formação em nível de pós-graduação, atendendo assim o disposto 

no o Artigo 66 da Lei 9394/96.  

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

1, de 17/06/2010)  
Sim  

Critério de análise:  

O NDE atende à normativa pertinente?  
 

O NDE, regulamentado pela Resolução CPp/CE Nº 02/2013 de 17 de 

junho de 2013 é constituído pelo coordenador do curso e por professores 

(designados pela Portaria/GD/CE/UFPB/ Nº. 078 – 2013) dos quais quatro 

são doutores e um mestre, com contração em regime de tempo integral 

(regime de dedicação exclusiva).  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria 

Normativa N° 12/2006)  
NSA  

Critério de análise:  

A denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia?   

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de 

Tecnologia  (Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 

11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002)  

NSA  

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 

Sim  



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

  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

4.8.  

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

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

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

CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?  
 

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

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

implantação das condições até dezembro de 2008)   

Sim  

Critério de análise:  

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

mobilidade reduzida?    

Todas as dependências internas (salas de aula, biblioteca, laboratórios, área 

de convivência e banheiros) atendem aos aspectos de acessibilidade. Os 

banheiros são adaptados com barras nas paredes e portas maiores. 

Destaque-se que o acesso aos andares superiores não está adequadamente 

adaptado aos critérios de acessibilidade. A esse respeito a IES justificou 

que tais modificações (adaptações) aguardam tramitação de processos 

junto à Reitoria.  

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 LIBRAS consta da estrutura curricular do curso como 

disciplina optativa, atendendo ao que regulamenta o Artigo 3º. do Decreto 

5626/2005;  

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

5622/2005 art. 4 inciso II, § 2)   
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 apresentadas no sistema e - MEC coincidem com as 

informações acadêmicas disponibilizadas aos alunos na plataforma , 

utilizada no curso; 

As informações acadêmicas são adequadamente socializadas com a 

comunidade acadêmica por meio de murais de avisos, banners, 

eletronicamente na página da IES, blogs entre outros.  

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?    

A temática “Educação Ambiental” é desenvolvida de maneira transversal 

ao longo do curso nos conteúdos disciplinares e mesmo em curso de 

extensão. Assim, o PPC atende ao disposto no artigo quinto do Decreto 

4281/2002.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

No que se refere aos requisitos legais e normativos: 

- No que alude ao item 4.1, não se aplica ao curso objeto dessa avaliação pelo fato do 

curso não ter Diretriz Curricular Nacional. 

- Há, no Projeto Político-pedagógico do Curso, menção de desenvolvimento de 

atividades que abordam a temática das políticas públicas de educação com ênfase nas 

questões de racismo e gênero, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana (Resolução CNE/CP 01/2004); 

- dos 20 docentes vinculados ao curso (12 doutores e 8 mestres), todos possuem 

formação em nível de pós-graduação, atendendo assim o disposto no o Artigo 66 da 

Lei 9394/96; 

- O NDE, regulamentado pela Resolução CPp/CE Nº 02/2013 de 17 de junho de 2013 é 

constituído pelo coordenador do curso e por professores (designados pela 

Portaria/GD/CE/UFPB/ Nº. 078 – 2013) dos quais quatro são doutores e um mestre, 

com contração em regime de tempo integral (regime de dedicação exclusiva). 

- a carga horária do curso perfaz um total de 2835 horas (módulo aula 60 minutos) e 

atende ao disposto na resolução CNE/CES nº 02/2007.  

O tempo mínimo de integralização do curso é de 7 semestres e o máximo 11 semestres.  

- todas as dependências internas (salas de aula, biblioteca, laboratórios, área de 

convivência e banheiros) atendem aos aspectos de acessibilidade. Os banheiros são 

adaptados com barras nas paredes e portas maiores. Destaque-se que o acesso aos 

andares superiores não está adequadamente adaptado aos critérios de acessibilidade. A 

esse respeito a IES justificou que tais modificações (adaptações) aguardam tramitação 

de processos junto à Reitoria. 

- a disciplina LIBRAS consta da estrutura curricular do curso como disciplina optativa, 

atendendo ao que regulamenta o Artigo 3º. do Decreto 5626/2005; 

- as informações apresentadas no sistema e - MEC coincidem com as informações 

acadêmicas disponibilizadas aos alunos na plataforma , utilizada no curso; 

- as informações acadêmicas são adequadamente socializadas com a comunidade 

acadêmica por meio de murais de avisos, banners, eletronicamente na página da IES, 



blogs entre outros. 

- A temática “Educação Ambiental” é desenvolvida de maneira transversal ao longo do 

curso nos conteúdos disciplinares e em curso de extensão. Assim, o PPC atende ao 

disposto no artigo quinto do Decreto 4281/2002. 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

A comissão de avaliação designada através do Ofício Circular 

CGACGIES/DAES/INEP, de 07 de junho de 2013, constituída pelo Prof. Dr. 

Aparecido dos Santos (UNINOVE), Coordenador, e Profª. Drª. Maria Inês Crnkovic 

Octaviani, tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões 

avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribuiu os 

seguintes conceitos por dimensão: 

 

Dimensão 1: Conceito 4,1 

Dimensão 2: Conceito 4,3 

Dimensão 3: Conceito 2.4 

 

Dimensão 1: No que concerne à organização didático-pedagógica, após a análise 

sistemática da documentação pertinente a esta dimensão destaca-e que os objetivos do 

curso, o perfil do egresso e o currículo pleno proposto e desenvolvido estão adequados 

e devidamente articulados entre si. As políticas institucionais, bem como as políticas de 

auto - avaliação do curso, apesar de estarem implementadas carecem de ser 

sistematizadas no âmbito do curso. Destaque-se para atuação da CPA, que ficou um 

período de dez anos inativa, tendo as suas atividades retomadas a partir da Portaria 

R/GR/Nº 1002/2013 de 20 de maio de 2013. 

 

Dimensão 2: O curso conta com um corpo docente com formação na área. Os docentes, 

em sua maioria (60%) são doutores e 40% mestres. Todos com expressiva experiência 

no ensino superior. No que tange ao regime de trabalho, a totalidade do corpo docente 

é contratado em regime de tempo integral. Fato que garante a efetiva participação dos 

docentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e no colegiado de curso, 

conforme pode ser constatado por ocasião da visita. Foi possível observar (atas de 

reunião do colegiado do curso e entrevistas com os docentes) o envolvimento e o 

compromisso do corpo docente com o desenvolvimento do curso. 

 

Dimensão 3: A infraestrutura da IES é adequada ao desenvolvimento das atividades 

acadêmicas do curso, excetuando os espaços físicos destinados ao trabalho individual 

dos professores. No que diz respeito à biblioteca, que atende diretamente às demandas 

do curso, um aspecto que merece atenção é a ampliação do espaço físico (no caso da 

biblioteca setorial) e a ampliação da bibliografia básica e complementar, tanto do ponto 

de vista da qualidade como da quantidade de exemplares para atender adequadamente a 

demanda do curso.  

É importante salientar que, considerando certo ineditismo do curso de Bacharel em 

Psicopedagogia nas Universidades Brasileiras e a escassez de uma legislação específica 

que regulamente o curso e a profissão, temos fortes razões para reconhecer que a 

documentação produzida pela UFPB poderá subsidiar, sobremaneira, a construção de 

referenciais e diretrizes curriculares específicas para implantação e implementação do 

curso em referência. A realidade observada indica que: a demanda do curso é evidente 

(20 candidatos/vaga na média em cada processo seletivo) e que há uma ampla 



aceitação dos formandos e dos formados em instituições educacionais públicas e 

privadas, formais e não-formais, conforme essa comissão pode constatar in loco.  

 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade 

dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior-CONAES e neste instrumento de avaliação, o curso objeto dessa 

avaliação apresenta um perfil MUITO BOM de qualidade, originando o conceito final 

igual a quatro (4).  

                                       CONCEITO FINAL  

                                                     4  
 

 


