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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Universidade Federal da Paraíba, sigla UFPB, é sediada administrativamente e com disponibilidade do 

imóvel próprio em João Pessoa, CEP: 58051-900, Cidade Universitária s/n, Complemento Campus I, bairro 

Castelo Branco, Paraíba, (www.ufpb.br). Segundo a classificação da organização acadêmica, a UFPB é 

uma Universidade, Categoria Administrativa: Pública Federal, com a categoria administrativa Pessoa 

Jurídica de Direito Público – Federal, com o CNPJ 24.098.477/0001-10. 

 

Representante Legal e reitora eleita em 2012 é Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, graduada em 

Farmácia (1981), graduada em Medicina (1987), Especialização em Toxicologia Animal (1987), Mestrado 

em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos (1986), Doutorado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 

(2000), todos na UFPB, e Pós-Doutorado na Universidade Estadual do Ceará (2010). 



 

A UFPB foi criada através da Lei estadual nº. 1.366, de 02.12.1955 como Universidade da Paraíba como 

resultado da junção de algumas escolas superiores isoladas. Sua federalização foi promulgada pela Lei nº. 

3.835 de 13.12.60. A expansão institucional começou pelo incorporação da Escola de Agronomia do 

Nordeste, cidade de Areia, e do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, sediado na cidade de Bananeiras. Nos 

anos de 1980, foram incorporados mais campi em três cidades paraibanas com distâncias que vão até 420 

km do campus sede, em João Pessoa, o que desenvolveu uma estrutura multicampi. No ano de 2002 foram 

desmembrados quatro, dos seus sete campi. A UFPB ficou, a partir de então, legalmente responsável pelos 

campi na cidade de João Pessoa. No 2005, foi criado o campi no Litoral Norte do Estado. 

 

Segundo o Sinopse Educacional do Ensino Superior 2011, a UFPB ofereceu 116 cursos presenciais, em 

nível Bacharelado e Licenciatura, e 07 EaD. A UFPB representa uma universidade de grande porte. A 

relação candidato inscritos por vaga nos cursos presenciais revela, que a procura por uma vaga na UFPB foi 

menor que na média da região Nordeste.  

 

Com base em dados divulgados pelo MEC, a UFPB tem um Conceito Médio de Graduação de 3,15 (ano de 

avaliação 2011), valor melhor de 2,9 obtido no ano 2010. Os conceitos para os mestrados (Conceito Médio 

de Mestrado) no mesmo período ficaram estáveis. O IGC ficou na faixa 4, o que significa média do IGC 

nacional e bom. 

 

O curso Relações Internacionais se localiza no Campus I, João Pessoa, e é vinculado junto aos cursos de 

Curso de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Economia, Arquivologia e Ciências 

Atuariais ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas &#8722; CCSA, enquanto a maioria dos cursos de 

Relações Internacionais no Brasil é vinculada aos centros das Ciências Humanas. No centro há cursos 

stricto sensu em Administração, Ciência da Informação, Ciências Contábeis e Economia e lato sensu em 

Ciência da Informação, Administração, Ciências Contábeis e Economia. No CCSA estudam ca. 2.650 

alunos na graduação e 122 na pós-graduação, o que caracteriza-o como um centro de médio porte.  

 

O centro é coordenado pelo Guilherme de Albuquerque Cavalcanti, que possui graduação em Ciências 

Econômicas pela UFPB (1977), mestrado em Engenharia de Produção pela UFRJ (1980) e doutorado em 

Economia pela Universidade de Grenoble (1985). 

 

O PDI (quadriênio 2009-2012) cita como missão a integração 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. 

 

Para isso, a UFPB empreende ações visando formar profissionais nos níveis de ensino fundamental, médio, 

superior e de pós-graduação; realizar atividades de pesquisa e de extensão; pautar as suas atividades 

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

Curso:  

O curso de Relações Internacionais da UFPB em João Pessoa, CEP: 58051-900, Cidade Universitária s/n, 

Complemento Campus I, bairro Castelo Branco, Paraíba, é oferecido na modalidade Presencial e Grau de 

Bacharelado. 

 

O Conselho Universitário autorizou com a Resolução nº 29 /2009 do, Art. 1, a criação do Curso de 

Graduação em Relações Internacionais, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do Campus I, João 

Pessoa, entretanto não menciona o numero de vagas. O curso teve inicio no primeiro período do ano letivo 

2010. Atualmente o curso tem 216 alunos matriculados no total. 

 

O curso bacharelado em Relações Internacionais da UFPB busca fornecer uma formação multidisciplinar 

voltada para o desenvolvimento das competências e habilidades: compreensão da realidade internacional, 

reconhecer a influência cultural sobre as decisões; conhecer as diferenças entre as trajetórias dos países e os 

seus condicionantes históricos, políticos, institucionais, tecnológicos e econômicos; analisar a formação e 

as transformações dos mercados internacionais e as possíveis estratégias de atuação dos agentes 



econômicos nacionais nestes mercados; conhecer os principais acordos internacionais; assessorar 

negociações internacionais entre agências governamentais e auxiliar no desenvolvimento de estratégias de 

inserção internacional de instituições públicas e/ou privadas. 

 

O pedido de Reconhecimento de Curso é para 120 vagas totais anual, distribuídas da forma 60 vagas para o 

turno matutino e igual número para o periodo noturno. A integralização curricular deve se dar em no 

mínimo 08 semestres para as turmas do matutino e 09 semestres para as turmas do noturno e o máximo de 

14 semestres. 

 

Desde 1999, a UFPB adotou o PSS, organizado pela Comissão Permanente do Concurso Vestibular - 

COPERVE. No PSS 2013 teve uma relação 10 candidatos/vaga para o turno matutino e 8,4 para o turno 

noturno, valores que ficam abaixo da média do campus. Entretanto, em relação ao PSS de 2012 e 2011 a 

procura aumentou (de 4,5 para 7,8 respectivamente 4,4 para 6,1; também abaixo da media da IES). 

 

A estrutura curricular do Curso de Relações Internacionais tem uma carga horária de 2.880/horas aula de 

duração e se alinha com a média de duração dos cursos de Relações Internacionais oferecidos por outras 

IES brasileiras. A grade curricular tem 41 componentes. 

 

Há a disciplina Metodologia do Trabalho Científico já no 2º semestre e Pesquisa Aplicada às Relações 

Internacionais no 6º semestre. Há as disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I e II com 60 h/a cada 

para a elaboração da monografia do TCC, devidamente regulamentado pelo curso. 

 

O curso oferece a disciplina Libras – A Língua Brasileira de Sinais como disciplina optativa no 4º semestre 

(§ 2, decreto 5.626) com 60 horas. 

 

No conteúdo Programático da disciplina Estudos Regionais sobre América Latina é tratado de maneira 

transversal os aspectos da Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 

2004). 

 

O compartilhamento de disciplinas com outros cursos levou a IES a criar chefia do departamento e 

coordenação de curso. 

 

O Coordenador do curso de Relações Internacionais da UFPB é Prof. Marcos Alan Shaikhzadeh Vahdat 

Ferreira, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 

UNESP (2003), Aperfeiçoamento em Transnational Crime and Illicit Networks, National Defense 

University &#8722; Washington, DC (2011), Especialização em Elaboración de Marco Conceptual para 

Acción Social pela Fundacion para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias (Cali)(2013), Mestrado em 

Relações Internacionais pela UNESP/UNICAMP/PUC-SP (2006) e Doutorado em Ciência Política pela 

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP (2010). 

 

Chefe do Departamento é Prof. Henrique Zeferino de Menezes, graduado em Relações Internacionais pela 

PUC-MG (2004), em História pela UFMG (2005); Mestre em Relações Internacionais pelo 

UNESP/UNICAMP/PUC-SP (2007) e Doutor em Ciência Política pela UNICAMP (2013).  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

O curso de Relações Internacionais, bacharelado, apresenta-se no mesmo endereço informado à Secretaria 

de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, e Diretoria de Regulação da Educação 

Superior - DIREG, a saber: Cidade Universitário, s/n, bairro Castelo Branco, João Pessoa, CEP: 58051-900, 

Paraíba, não havendo divergência entre o endereço da visita e o informado no oficio de designação.  

 

Após a disponibilização do formulário eletrônico no sistema e - MEC aos avaliadores, composto por 



Claudia Márcia de Jesus Forte, nessa função como membro da comissão, Universidade Presbiteriano 

Mackenzie, e Karl Henkel, nessa função como coordenador da comissão, Universidade Federal do Pará - 

UFPA, procedeu-se ao longo de algumas semanas anteriores à avaliação do ato Regulatório 

Reconhecimento de Curso, código da avaliação 97552, Nº do processo: 201204395, a uma leitura detalhada 

das informações repassadas pela IES nas três dimensões do formulário. Procedeu-se também uma leitura 

dos arquivos anexados, quais sejam: dados dos docentes, PDI, PPC, matriz curricular, instalações, 

bibliografia básica e complementar, relatório de auto-avaliação, currículo Lattes dos docentes registrados 

no CNPq, dentre outros. 

 

No período de 01.09.2013 a 04.09.2013, quando da avaliação in loco, seguiu-se um roteiro previamente 

estabelecido e combinado com a IES e que constou do seguinte: 1) reunião inicial de boas vindas com 

dirigentes do Centro e do Curso; 2) análise da documentação contida nas pastas dos professores, programas 

e ementas das disciplinas do curso; 3) reunião com representantes da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA; 4) verificação das instalações físicas e toda infra-estrutura da IES, incluindo a biblioteca, onde foi 

feita a checagem da bibliografia básica, complementar e periódicoS do curso. Nessa ocasião da verificação 

das instalações e infra-estrutura, os avaliadores fizeram todas as anotações e indagações necessárias ao 

preenchimento efetivo do formulário eletrônico; 5) preenchimento de boa parte do formulário eletrônico de 

avaliação; 6) reunião com os docentes da IES; 7) reunião com os discentes da IES; 8) reunião com o 

Núcleo Docente Estruturante &#8722; NDE e 9) reunião final de agradecimentos dos avaliadores com 

dirigentes da IES. 

 

Segundo informações no despacho saneador, foi observado na Matriz Curricular do curso optativa 

"LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais", oferecido a partir do 8º semestre, conforme estabelece o Decreto 

nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005.  
 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo initerrupto 

do docente com o curso 

Augusto Wagner Menezes 

Teixeira Junior  
Mestrado  Integral  Estatutário  15 Mês(es) 

Daniel de Campos 

Antiquera  
Mestrado  Integral  Estatutário  25 Mês(es) 

Henrique Zeferino de 

Menezes  
Doutorado  Integral  Estatutário  35 Mês(es) 

Hery Iure de Paiva Silva  Mestrado  Integral  Estatutário  13 Mês(es) 

JOSE ANTONIO 

RODRIGUES DA SILVA  
Doutorado  Integral  Estatutário  35 Mês(es) 

Marcos Alan Shaikhzadeh 

Vahdat Ferreira  
Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

Mojana Vargas Correia da 

Silva  
Mestrado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

Pedro Feliú Ribeiro  Doutorado  Integral  Estatutário  26 Mês(es) 

Thiago Lima da Silva  Mestrado  Integral  Estatutário  34 Mês(es) 
 

  

CATEGORIAS AVALIADAS 



Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, 

quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.  

1.1. Contexto educacional  3  

Justificativa para conceito 3:  

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  5  

Justificativa para conceito 5:  

1.3. Objetivos do curso  4  

Justificativa para conceito 4:  

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  4  

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio no 

PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de estágio supervisionado  

4  

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  

4  

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

TCC no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não 

preveem a obrigatoriedade de TCC  

4  

Justificativa para conceito 4:  

1.11. Apoio ao discente  4  

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  4  

Justificativa para conceito 4:  

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:Não se aplica  

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-

aprendizagem  
4  

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam 

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

autorização, considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do curso, 

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

NSA  

Justificativa para conceito NSA:o curso não contempla material didático  

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:Não se aplica a cursos presenciais.  



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 secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a referir 

casos que necessitem cuidados especializados)  

4  

Justificativa para conceito 4:  

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas, 

NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no 

PPC  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica  

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:Não se aplica  

1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os 

demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica  

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  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

O curso de graduação em Relações Internacionais da UFPB é oferecido na modalidade Bacharelado, com 

periodicidade semestral. O curso tem carga horária total de 2.880/horas aula de duração, que pode ser 

integralizado em no mínimo 08 semestres para as turmas do matutino e 09 semestres para as turmas do 

noturno e o máximo de 14 semestres. 

 

A estrutura curricular possui 41 componentes curriculares, que estão articulados de modo adequado entre si 

da seguinte forma: 1º semestre – 05 disciplinas; 2º – 06; 3º – 06; 4º – 05; 5º – 05 6º – 05; 7º – 04 e 8º – 04. 

Há oferta de disciplinas optativas, no 4º, 5º, 6º, 7º e 8º semestre, e o aluno deve escolher duas dessas 

disciplinas em cada semestre com 60 horas cada, totalizando 300 h/a, o que representa 10,4 % da carga 

horário total. O conteúdo da grade curricular é alinhado com os objetivos do curso e a metodologia de 

desenvolvimento.  

 

Há Estágio Supervisionado I e II, devidamente regulamentados pelo curso, com 60 h/a cada, durante a qual 

ocorre um aprendizado profissional monitorado por um professor indicado pelo Coordenador de Estágios 

de Relações Internacionais, que pode envolver experiências dentro do campo das relações internacionais. 

Pré-requisito para o Estágio Supervisionado I é a integralização de 80 (oitenta) créditos. O estágio deverá 

ser realizado em instituição/empresa, de natureza pública ou privada, que mantenha ou venha a manter 

convênio específico para tal finalidade com a UFPB, ou na própria instituição. 

 

A construção da matriz curricular é coerente com o perfil do egresso proposto e sua execução demonstra 

atendimento satisfatório das necessidades de habilidades e competências para o processo de formação desse 

egresso. 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade obrigatória, sendo a sua oferta e acompanhamento 

devidamente regulamentado no contexto do curso de Relações Internacionais e avaliado por uma banca 

examinadora. 



 

A partir das analises documentais (PDI, PPC e DCN) e reuniões realizadas, constatou-se que o currículo do 

curso, objeto de avaliação atende a todos os requisitos legais. Verificou-se que as políticas institucionais 

constantes do PDI estão adequadamente implementadas no âmbito do curso de Relações Internacionais. 

 

Dentro Conteúdo Programático da disciplina Estudos Regionais: América Latina e Política e Economia na 

América Latina Contemporânea são tratados os aspectos disposto nas 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). 

 

O coordenador do curso de graduação em Relações Internacionais, Prof. Marcos Alan Shaikhzadeh Vahdat 

Ferreira, atua no atendimento do alunado e das demandas administrativas do curso, no que é auxiliado pelos 

docentes que compõem o NDE e tem dedicação à gestão do curso. Sua atuação aponta boa transparência e 

liderança no exercício das funções. O coordenador também atua como docente do curso. 

 

Existem na IES estruturas desenvolvidas para o apoio ao discente, dentro do Programa de Assistência 

Estudantil. 

 

Há cursos de nivelamento em Matemática, oferecido pelo Centro. 

 

Verificou-se que as práticas de avaliação estão na fase inicial na UFPB. O curso de Relações Internacionais 

realizou em 2012 um levantamento de Auto-Avaliação de forma exemplar. 

 

A articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso é mantida e as políticas institucionais para o 

curso, constantes do PDI, estão implementadas de forma a atender suas necessidades acadêmicas e infra-

estruturais.  

 

O número de vagas ofertado é condizente com a dimensão do corpo docente e as condições de 

infraestrutura da IES. 

 

Existe Ouvidoria na IES mas o canal é pouco utilizado. 

 

Verificou-se a existência de instrumentos adequados de Tecnologias de informação e comunicação – TICs, 

no processo ensino-aprendizagem.  

Conceito da Dimensão 1  

4.1  

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, 

Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.  

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE  4  

Justificativa para conceito 4:  

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:Não se aplica  

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  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica  

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)   

4  

Justificativa para conceito 4:  

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  

Justificativa para conceito 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  

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização, 

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 

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

passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 

anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos 

Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos 

Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos 

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

5  

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:NAO SE APLICA A CURSOS PRESENCIAIS  

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   4  

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização, 

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 

anos, se bacharelados/licenciaturas)   

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 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  

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  

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA para 

cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 

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

Portaria 4.059/2004   

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica  

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório para 

o curso de Medicina, NSA para os demais cursos   
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica  

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de 

Medicina, NSA para os demais cursos    
NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

O NDE do Curso de Relações Internacionais da UFPB é composto pelo coordenador do curso, que atua em 

regime integral, e mais 4 professores, sendo todos lotados em regime integral. Todos os professores do 

NDE possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. O NDE é assim 

composto:  

a) Marcos Alan Fagner S. Ferreira – Doutor – Integral 

b) Pedro Feliú Ribeiro – Doutor – Integral 

c) Thiago Lima da Silva – Mestre – Integral  

d) Tulio Sergio Henriques Ferreira – Doutor – Integral  

e) Xaman Korai Minillo – Mestre – Integral  

 

O NDE foi nomeado em 20/05/2013 através da portaria nº005/2012-DRI, assinado pelo chefe de 

departamento de relações internacionais, com dedicação semanal de 6 horas para o NDE. Os professores 

alocados no NDE tem mandato de 02 anos, permitida uma recondução.  

De acordo com o Regimento Interno da IES e demais documentos oficiais, o colegiado de curso tem 

constituição e atribuições que lhe conferem representatividade sobre os assuntos acadêmicos do curso e as 

atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo. 

O curso possui um corpo docente "duro" de 14 professores ( e não está aqui incluído os professores de 

outras unidades, que são sete, que ministram aula no curso, pois, a cada semestre são novos professores 

enviados pelas outras áreas) e está adequado para atender suas exigências, com os seguintes percentuais de 

titulação: 04 Doutores (29%) e 10 Mestres (71%). Em média um docente tem 5,9 anos de experiência na 

docência superior, considerado muito-bom.  

 

Ingressaram no corpo docente do curso os seguintes professores, após o preenchimento do formulário pela 

IES:  

a) Aline Contti Castro – Mestre – Integral  

b) Jales Dantas da Costa – Mestre – Integral  



c) Túlio Sérgio Henriques Ferreira – Doutor – Integral  

d) Xaman Korai Minillo – Mestre – Integral  

 

O curso conta também com vários docentes que são oriundos de outras unidades da UFPB, que assumem as 

disciplinas ligadas ao eixo das ciências jurídicas, economia e historia, a saber: 

1. Alessandra Correia Lima Macedo Franca– Mestre em Ciências Jurídicas  

2. Damião de Lima – Doutor em Economia  

3. Gustavo Acioli – Doutor em Historia 

4. Jailson da Conceição Teixeira – Mestre em Economia  

5. Julian Nogueira de Queiroz – especialista  

6. Patricia Araujo Amarante – Mestre em economia 

7. Wanderleya dos S. Farias – Doutora em Sociologia 

 

Salienta-se que para efeito dos cálculos de todo este processo de avaliação in loco, foram considerados os 

docentes permanentes do curso (14), pois, sendo que destes 10 já haviam sido inseridos no formulário pela 

IES e os outros 4 docentes acrescentados quando da comprovação da visita in loco. Os outros docentes são 

cedidos de outros centros da Universidade. 

O coordenador do Curso, prof. Marcos Alan S. V. Ferreira possui graduação em Ciências Sociais pela 

Unesp, Mestrado obtido em 2006 pelo programa San Tiago Santas, e em 2010 foi obtido o titulo de doutor 

pela Unicamp. É concursado desde 12/02/2012 e assumiu a coordenação do curso em nov/2012. Possui 

experiencia como docente de 10 anos nas universidades: PUCSP, Unifai, Fac. Fernando Dias e ESPM (SP). 

É bastante envolvido com pesquisa e possui diversas publicações nacionais e internacionais.  

Sobre a formação acadêmica e profissional dos docentes, conforme consultas feitas no PPC, outros 

documentos institucionais e LATTES do CNPq, a IES possui um corpo docente bem qualificado para 

atender as demandas do curso de Relações Internacionais objeto de avaliação reconhecimento. Salienta-se 

que boa parte do corpo docente possui formação em universidade de excelente nível como por exemplo: 

Unesp, Unicamp .  

 

O número de 120 vagas totais anual (60 semestrais) pode ser considerado ideal.  

No tocante a produção cientifica há muitos professores que estão em fase de doutoramento, o que faz 

produção ficar concentrada na produção da tese.  

Conceito da Dimensão 2  

4.5  

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)  

5  

Justificativa para conceito 5:  

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  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:A UFPB disponibiliza salas para todos os professores do 

curso, sendo assim divididas: uma sala com 4 professores, 3 salas ocupadas por tres professores 

e 1 sala ocupada por dois docentes.  

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

o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  
4  



Justificativa para conceito 4:  

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

considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se 

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

4  

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)  

4  

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da 

bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  

3  

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos 

relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 

bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam a 

figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou 

igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 – 

maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)  

5  

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  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:embora não haja exigencia de laborátórios para o curso de 

RI, o curso é um dos colaboradores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos 

sobre os Estados Unidos (INCT-INEU), juntamente com outras universidades como a UNESP, 

UFSC, UNICAMP, entre outras, e utiliza estrutura de laboratorio para realizar tais atividades.  

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:embora não haja exigencia de laborátórios para o curso de 

RI, o curso é um dos colaboradores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos 

sobre os Estados Unidos (INCT-INEU), juntamente com outras universidades como a UNESP, 

UFSC, UNICAMP, entre outras, e utiliza estrutura de laboratorio para realizar tais atividades.  

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para cursos que não utilizam 

laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios 

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

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os 

laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar a 

brinquedoteca  

NSA  

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica a cursos de RI.  

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:Não se aplica a cursos presenciais.  



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 a cursos presenciais  

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 avaliado.  

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 de RI.  

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 de RI.  

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 de RI.  

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:Não se aplica ao curso de RI.  

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:Não se aplica ao curso de RI.  

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:Não se aplica ao curso de RI.  

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:Não se aplica ao curso de RI.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

As instalações administrativas estão bem situadas, comportando secretarias de gestão acadêmica para os 

cursos de graduação e pós-graduação, espaço para atendimento de alunos, salas de aula, espaços de 

convivência, laboratórios, salas para as coordenações de curso, diretoria e administração. 

 

O Curso de Relações Internacionais dispõe de 4 salas para os períodos da manha e noite, distribuídas para 

as 8 turmas em andamento, são amplas e mobiliadas com equipamentos que atendem das demandas do 

curso, todavia há salas alocadas para o curso que não dispõe de acesso a pessoas com necessidades 

especiais. 

No CCSA existem 02 laboratórios de informática para todos os cursos do CCSA. Esses laboratórios são 

equipados no total com 48 computadores com pacotes utilitários (e.g. Office), e outros softwares 

específicos. Os campi da IES oferecem acesso sem fio à internet para todos os seus usuários. 

A biblioteca setorial funciona de segunda à sexta-feira, das 07:30 as 21:30 h, possui bancada para acesso à 

internet, consulta interna do material bibliográfico, extensivo à comunidade externa, e consulta do acervo 

através de catálogo on-line, catálogo de títulos de periódicos (Kardex) e lista organizada de monografias. 

Tem empréstimo domiciliar. A Biblioteca Central funciona também aos sábados das 8:00h às 13:00h.  

A UFPB acessa a base de dados do Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos da CAPES e o curso utiliza 

com bastante frequência a base de dados: Ebrary Academic, coleção de livros em formato eletrônico que 

oferece acesso à integra de livros em formato digital a número indeterminado de usuários simultâneos, de 

forma remota ou presencial. Os periódicos mais utilizados são: Brazilian Political Science Review; 

Comparative Political Studies; Contexto Internacional; Foreign Affairs; Foreign Policy Analysis; 



International Journal of Peace Studies; International Organization; International Studies Quarterly; Journal 

of Third World Studies; Latin American Politics and Society; Meridiano 47; Parliamentary Affairs; Peace 

and Conflict Review; Revista Brasileira de Política Internacional. 

A biblioteca setorial do CCSA, estava em pleno processo de mudança, onde tivemos certa dificuldade de 

acesso as obras, pois estava presente apenas a técnica da biblioteca e não pareceu estar bem enfronhada 

com o acervo. Em visita a biblioteca central, onde está alocada boa parte das obras usadas no curso, fomos 

recebidos por duas bibliotecárias. A bibliografia básica e complementar foram vistas, e estão em numero 

suficiente e adequado para os alunos do curso. O coordenador apresentou uma lista de bibliografia básica e 

complementar atualizada, pois, a lista que foi inserida no sistema do INEP continha uma previsão de 

compras de novas obras que não foi realizada pela UFPB, e então a coordenação optou por adaptar a 

bibliografia aos livros e periódicos já existentes, que em muitas disciplinas possui poucos volumes, o que 

justifica a nota 3 no quesito bibliografia complementar. 

Salienta-se que a condição para alunos com mobilidade reduzida é difícil, pois a biblioteca está disposta em 

dois andares, e o elevador que dá acesso está quebrado. Há ainda o serviço do Dosvox para alunos 

deficientes visuais (18 ao todo na IES), que é operado por dois bibliotecários também deficientes visuais, a 

IES informou que não faz aquisição de obras em braile e que as que estão na biblioteca são frutos de 

doações. 

 

O espaço previsto para a biblioteca, quando estiverem concluidas as obras, propõe áreas de estudos em 

grupo, áreas para estudos individuais, áreas para pesquisa via internet, espaço para administração e espaço 

para o acervo. O acervo está indexado e catalogado em sistema informatizado e tombado junto ao 

patrimônio da IES. 

As salas de aula são relativamente confortáveis e todas possuem quadro de giz. Há 3 aparelhos de data 

show que podem ser emprestados aos professores do CCSA sob demanda. 

 

O processo de registros acadêmicos da IES é informatizado.  

Conceito da Dimensão 3  

4.0  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm Diretrizes 

Curriculares Nacionais  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:o curso de RI ainda nao possui diretrizes curriculares  

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  

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?    

Como rresolução interna da UFPB o PPC só pode ser revisada após 4 anos de curso ou após o 

reconhecimento deste. a IES encontrou como solução, já que quando o coordenador assumiu o 

curso o PPC já estava construido,  

a alteração do conteudo programatico das seguintes disciplinas:  

Estudos regionais sobre a Africa - que aborda a historia e cultura afro-brasileira;  

e Estudos regionais sobre a America Latina e Polticia e Economia da America Latina onde a 

ementa contempla e permite a discussão indigena na formação brasileira. 

em ata do NDE do dia 09/07 de 2013 consta a preopcupação com a inserção da temática e já 

havia, nesta data, o compromsiso de alteração e incremento do conteudo programatico para 

utilização da tematica proposta no dispotivio legal. em reuniao com os professores foi-nos 



garantido que a temática é abordada de forma evidente. 

foi apresentado novo conteudo programatico a ser trabalhado pelos docentes já no semestre 

2º/2013.  

4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996)   Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?   
 

O corpo docente do curso de RI está assim dividido:  

10 professores mestres - 71% 

04 professores doutores - 29%  

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)  Sim  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

O NDE atende à normativa pertinente?  
 

O NDE do curso de Ri da UFPB está compostos por 5 professores, e é presidido pelo 

coordenador do curso. São 3 doutores e 2 mestres.  

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N° 

12/2006)  
NSA  

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é bacharelado.  

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  

Justificativa para conceito NSA:o curso avaliado é bacharelado  

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) 

  

Sim  

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  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

Trata-se de Universidade federal com autonomia para criação de cursos sem previa autorização 

e visita in loco dos avaliadores do INEP. o curso foi criado em 2009, com a estrutura que a IES 

dispunha naquele momento.  

no relatorio de avaliação institucional datado de 28/05/2009 a comissão registrou: "...apesar de 

existirem instalações em processo de melhoria, no momento da visita in loco não está garantida 

a acessibilidade em todo o campus sede nem a limpeza para as atividades feitas na 

Universidade." 

Na segunda avaliação institucional datada de 17/04/2013, a comissão considerou satisfatoria a 

condição apresentada.  

Para esta comissão, embora haja predios sendo construidos respeitando este parametro legal, 

destacamos que no predio novo (entregue há menos de um ano) não foram colocados nem 

elevadores nem rampa de acesso para alunos com mobilidade reduzida.  

Como não foi apontado pelas comissões anteriores o fato da ausencia do acesso, esta comissão 

considera que a estrutura da IES e o planejamento do coordenador do curso permitem que 

alunos nesta condição possam ter seus direitos respeitados. 

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

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

a disciplina de Libras é oferecida como optativa no curso  

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 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  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual?   
 

As informações academicas estão disponiveis no quadro de avisos do curso bem como no 

ambiente virtual que pode ser verificado neste link: https://sites.google.com/site/riufpb/  

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  

Justificativa para conceito Sim:  

Critério de análise:  

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

permanente?    

a disciplina é ofereceida como optativa e tem como titulo: Politica Ambiental Global  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  



O Curso de Relações Internacionais da UFPB mantém coerência com os instrumentos legais que 

regulamentam a oferta de cursos superiores no Brasil. 

 

Com relação ao cumprimento das 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), a IES não conseguiu inserir a temática no PPC, pois 

existe uma resolução interna da UFPB que diz que o PPC só pode ser revisado após 4 anos de curso ou 

após o reconhecimento deste. A IES encontrou como solução, já que quando o coordenador assumiu o 

curso o PPC já estava construído.  

Há alteração do conteúdo programatico das seguintes disciplinas:  

1) Estudos regionais sobre a Africa - que aborda a historia e cultura afro-brasileira;  

2) Estudos regionais sobre a América Latina e Politica e Economia da América Latina onde a ementa 

contempla e permite a discussão indígena na formação brasileira. 

Em ata do NDE do dia 09/07 de 2013 consta a preocupação com a inserção da temática e já havia, nesta 

data, o compromisso de alteração e incremento do conteúdo programático para utilização da temática 

proposta no dispositivo legal. Em reunião com os professores foi-nos garantido que a temática é abordada 

de forma evidente. 

A esta comissão foi apresentado novo conteúdo programático a ser trabalhado pelos docentes já no 

semestre 2º/2013, abordando de maneira transversal os referidos conteúdos.  

 

Apesar de a área de Relações Internacionais não possuir ainda Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN´s, 

a estrutura curricular mantém coerência excelente, apresentando estrutura curricular moderna e coerente 

com o perfil do egresso e com as áreas de atuação propostas no projeto pedagógico. 

 

Todos os 14 docentes do curso de Relações Internacionais da IES possuem pós-graduação (04 doutores e 

10 mestres). 

 

O NDE atende as especificações constantes da Portaria 147/2007 do MEC, constituído por 05 professores 

sendo 3 doutores e 02 mestres, com mandato de 02 anos. A recondução é permitida apenas uma vez. Foram 

apresentadas as atas das reuniões, que comprovam a regularidade e assiduidade do NDE.  

 

A Carga horária total do curso é de 2.880 horas/aula. A integralização está de acordo com a regulamentação 

e da Resolução CNE/CES 02/2007, levando-se em conta o também o TCC. Salienta-se que o Estágio 

Supervisionado é obrigatório, sendo que a execução é supervisionada pela Coordenação de curso. 

 

O tempo de integralização do curso é de no mínimo 08 semestres para o turno da manhã e 09 semestres 

para o turno da noite, e máximo 14 semestres, atendendo plenamente a Resolução CNE/CES N° 02/2007 

para cursos de Graduação Presencial. 

 

O campus da IES possui ambiente agradável, arborizado, e atende de forma bastante modesta as condições 

de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, pois, possui rampas de acesso apenas no terreo e algumas 

em condições de conservação bastante precaria, além de alguns banheiros adaptados. O curso dispõe de 04 

salas de aula para manhã e 4 a noite. 

 

Verificou-se a oferta da disciplina de Libras de acordo com o que institui o Decreto 5.626/2005. É 

oferecida como disciplina eletiva e consta no rol destas disciplinas tanto para matricula como no PPC do 

curso. 

 

As informações acadêmicas estão disponíveis no quadro de avisos do curso bem como no ambiente virtual 

que pode ser verificado neste link: https://sites.google.com/site/riufpb/  

 

A disciplina Política Ambiental Global oferecida como disciplina optativa a partir do 4º semestre atende a 

resolução de tratamento de aspectos do Meio Ambiente nas grades curriculares nos cursos universitários - a 

IES atende, portanto, o disposto na 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  

Esta comissão, composta pelos Professores Claudia Márcia de Jesus Forte (Universidade Presbiteriana 

Mackenzie), e Karl Henkel, coordenador da comissão (Universidade Federal do Pará - UFPA), tendo 

realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas 

integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por dimensão: 

 

Dimensão 1 – CONCEITO - 4,1 

O curso atende aos requisitos legais 

Quanto à implementação das políticas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional 

– PDI, no âmbito do curso, existe satisfatória articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso. Os 

mecanismos de autoavaliação do curso apresentam funcionamento incipiente até o momento, pois desde 

2006 não é feito nenhum processo de auto avaliação (CPA), a partir de 2013, quando da eleição de nova 

reitora, a IES nomeou e constituiu a nova CPA, composta por mais de 20 membros da IES, comunidade, 

professores, alunos e técnico-administrativos. Salienta-se que até este momento não foi aplicado nenhum 

questionário para a comunidade, a CPA quando reunida com esta comissão informou que de setembro a 

dezembro será feito trabalho de conscientização em todos os campi, e neste período o formulário estará 

aberto para preenchimento. Ressalta-se que o curso realiza semestralmente a avaliação do curso, 

independentemente da CPA, mas os resultados da ultima avaliação ainda não estavam tabulados para 

analise desta comissão.  

Os objetivos preconizados no PPC estão sendo plenamente atendidos, considerando a efetiva 

implementação do curso, expressando os compromissos institucionais em relação ao ensino e à extensão. 

Os conteúdos curriculares são relevantes, modernos e coerentes com os objetivos do curso e com o perfil do 

egresso, e verifica-se bom dimensionamento da carga horária para o seu desenvolvimento. A metodologia 

utilizada no desenvolvimento das atividades do curso está comprometida com o desenvolvimento do 

espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos de forma satisfatória. 

Dimensão 2- CONCEITO – 4,5 

Na dimensão Corpo Docente cabe salientar que: o NDE consta no PPC; o relato dos docentes e dos 

discentes evidenciou que o NDE é ativo e tem reuniões permanentes (pelo menos 01 vezes por semestre); o 

NDE tem pensado um planejamento de melhoria do curso, sobretudo no tocante a inclusão de maneira 

transversal da 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). A boa atuação 

do NDE pode ser constatada também na fala dos alunos que indicaram um profundo envolvimento do corpo 

docente. 

O corpo docente possui titulação stricto-sensu reconhecida pela Capes: 04 doutores e 10 mestres.  

Dimensão 3 = CONCEITO – 4,0 

As instalações para docentes (sala de professores e de reuniões) estão equipadas segundo a finalidade e 

atendem, de forma satisfatória aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessárias à atividade desenvolvida. A IES oferece sala de trabalho equipada 

para o coordenador do curso, embora esta seja dividia com funcionários que fazem o atendimento de 

secretaria dos alunos do curso e dispõe de salas para os docentes. O campus oferece acesso irrestrito de 

internet sem fio para toda a comunidade. A Biblioteca atende satisfatoriamente as necessidades do curso. O 

Campus da IES apresenta dificuldades de acesso para pessoas com dificuldades de locomoção, oferece 

apenas rampas como condições de acessibilidade para o andar térreo, não havendo possibilidade de acesso 

ao segundo andar. A condição de limpeza e conservação do campus merece atenção, pois, mesmo com o 

campus em obras, percebe-se uma certa falta de planejamento para as ações estruturais, como por exemplo, 

os novos prédios entregues (já em função do Reuni) não apresentarem condição de acesso. 

CONCEITO FINAL: 4  
 

 


