
  

  

  

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
Informações gerais da avaliação: 

Protocolo: 201113453 

Código MEC: 627201 

Código da 
Avaliação: 94082 

Ato 
Regulatório: Reconhecimento de Curso 

Categoria 
Módulo:  Curso 

Status: Finalizada 

Instrumento:  249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância - 
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Curso 

Tipo de 
Avaliação: Avaliação de Regulação 

Nome/Sigla da IES: 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

Endereço da IES: 

40225 - CAMPUS JUAZEIRO - AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 510 SANTO 
ANTÔNIO. Juazeiro - BA.  
CEP:48902-300 

Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s): 

ARTES VISUAIS 

Informações da comissão: 

N° de 
Avaliadores : 2 

Data de 
Formação: 21/06/2012 13:37:31 

Período de 
Visita:  05/08/2012 a 08/08/2012 

Situação: Visita Concluída 

Avaliadores "ad-hoc":  

MARIA DE LOURDES S HENRIQUES (27010279004) -> coordenador(a) da comissão 

Helenise Monteiro Guimaraes (68867930710) 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
Instituição:  
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DADOS DA IES, CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A mantenedora denominada FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO 
FRANCISCO, tem como código no 14107, CNPJ 05.440.725/0001-14,sendo Pessoa Jurídica de 
Direito Público – Federal, situada em Pernambuco, Petrolina, Centro, AVENIDA JOSE DE SA 
MANICOBA , CAMPUS UNIVERSITARIO Nº*: S/CEP 56304205, legitimada pela Lei nº. 10.473 
de 27 de junho de 2002, sendo que no ato de sua criação estava estabelecida fisicamente em três 
pólos: o pólo Petrolina, no Estado de Pernambuco, o pólo de Juazeiro, no Estado da Bahia e o pólo 
deSão Raimundo Nonato no Piauí, conforme previsto na Lei Complementar nº113, de 19 de 
setembro de 2001.Perfil da Instituição: Univasf é a primeira Universidade Brasileira voltada para o 
desenvolvimento regional, neste caso, o semiárido nordestino e, por esta razão, não leva o nome de 
uma cidade ou estado. Sua missão é fomentar o desenvolvimento da região onde está localizada, a 
qual compreende parte de oito estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Tem como missão 
Ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e promover a 
extensão universitária na região do semiárido nordestino, desenvolvendo pesquisa nas diversas 
áreas do conhecimento e promovendo a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional 
mediante atuação multicampi no semiárido brasileiro, reduzindo as desigualdades sociais e 
científicas em nível regional e nacional. Dados socioeconômicos da região: O Vale do São 
Francisco abrange os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, além 
do Distrito Federal. Sua superfície é de 639.219,4 Km2 (640.000 Km2), sua população, em 1999, 
era de15.545.866 (15,5 milhões) habitantes e abrange 503 municípios, Dos 639.219,4 Km2 do Vale, 
235.471,3 Km2 (36,8%) situam-se na região Sudeste (estado de Minas Gerais), 4.477,4 Km2 (0,7%) 
situam-se na região Centro-Oeste (estado de Goiás e Distrito Federal) e o restante pertence àregião 
Nordeste: são 399.270,7 Km2 (62,5%), 5.643.790 habitantes (36,3%) e259 municípios (51%).Desta 
região, 363.396,1 Km2 (56,8%) estão incluídos no Polígono das Secas, correspondendo a 270 
municípios (54%) e 5.892.081 habitantes(37,9%). Quanto ao semiárido, são 335.945,5 Km2 
(52,6%), 241 municípios(48%) e 5.244.241 habitantes (33,7%). A região do Vale do São Francisco, 
apesar dos esforços desenvolvidos na área social, ainda apresenta baixos índices de educação, saúde 
e saneamento básico .A economia do Vale do São Francisco (VSF), tradicionalmente baseada na 
exploração da pecuária extensiva, combinada com a agricultura de subsistência, passou, a partir dos 
anos 60, por um significativo processo de transformação, com a ampliação dos investimentos no 
setor agrícola e a implantação de perímetros irrigados (Projetos Bebedouro e Senador NiloCoelho). 
Tal processo induziu a instalação de empreendimentos fabris, vinculados à base agrícola regional. 
Hoje, a principal fonte de renda e emprego no pólo Petrolina-Juazeiro é a fruticultura irrigada, que 
tem conferido aos municípios a condição de expressivo pólo de exportação de frutas tropicais, 
respondendo, inclusive, pelo incremento das exportações nacionais neste setor. A região conta, 
atualmente, com120.000 ha irrigados com culturas perenes, entre as quais têm alcançado maiores 
índices de desenvolvimento as da manga, uva, banana, coco, goiaba, acerola e mamão, tanto pelo 
aumento de áreas plantadas, quanto pela melhoria de qualidade dos frutos produzidos. Tal fato vem 
contribuindo para a ação de instituições de pesquisa e desenvolvimento como a Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), Embrapa Semiárido, Empresa 
Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), cujos objetivos estão voltados para geração e 
adaptação de tecnologias apropriadas para as condições locais. O setor agrícola responde por 51,6 
% das atividades praticadas no Município. Em virtude de sua importância, a região atrai 
pesquisadores de outros centros . 

Curso: 

O curso de Licenciatura em Artes Visuais, da Universidade Federal do Vale do São Francisco 
UNIFASV situado no endereço avenida Antonio Carlos Magalhães bairro S.Antonio, cidade de 
Juazeiro, Bahia cep 48902-300 teve seu inicio em 03 de agosto de 2009 atraves da portaria de 
autorização do CONUNI 11_2008,com base na Resolução CNE/CP no 01/2006 e nas DCN dos 
cursos de Artes Visuais, oferece por ano letivo 40 vagas no turno noturno no tempo mínimo de 
integralização de 8 periodos e máximo de 12 periodos, carga horaria total de 2800 e no total de 
2940 hortas. Tem por coordenador de curso o docente Luiz Mauricio Barretto Alfaya, mestre em 
Artes Visuais, com tempo de exercicio de 38 meses e dezoito mesesnesta função. O NDE é formado 
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pelos docentes Luiz Barretto Alfaya (mestre 38 meses) Emmanuela de Almeida Lins (mestre 38 
meses) Elson de Assis Rabelo (mestre 38 meses) Euriclesio Barreto Sodre (mestre 30 meses) Flavia 
Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos, (especialista 30 meses) Fulvio T. Flores (mestre 24 meses) 
Janedalva P. Gondim (mestre 26 meses) Luiz Severino Jr. (mestre 30 meses) Matheus S. Carrier 
(mestre 24 meses). O tempo medio de permanencia do corpo docente no curso é de 24 meses. 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 
Síntese da ação preliminar à avaliação: 

a comissao fez o contato incial com apesquisadora institucional e o coordenador do curso, 
remetendo a agenda para analise e sugestões de akterações, sendo estas feitas a contento. A visita in 
loco se deu como programada, com instalação no hotel, apresentação aos dirigentes da IES e visita 
as instalações, bem como entrevistas com as instancias do colegiado do curso, CPA, NDE, 
estudantes, funcionarios e coordenador. Foram conferidos os documentos e procedeu-se a 
elaboração da avaliação no formulario e finalização dos trabalhos ao terceiro dia da visita. 

DOCENTES 

Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Tempo de vínculo 
initerrupto do 
docente com o curso

Cecílio Ricardo de Carvalho 
Bastos Graduação Parcial Outro 8 Mês(es)

ELSON DE ASSIS 
RABELO Mestrado Integral Estatutário 38 Mês(es)

EMMANUELA DE 
ALMEIDA LINS Mestrado Integral Estatutário 38 Mês(es)

EURICLESIO BARRETO 
SODRÉ Mestrado Integral Estatutário 30 Mês(es)

FLÁVIA MARIA DE 
BRITO PEDROSA 
VASCONCELOS 

Especialização Integral Estatutário 30 Mês(es)

FULVIO TORRES FLORES Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)

JANEDALVA PONTES 
GONDIM Mestrado Integral Estatutário 26 Mês(es)

LUIZ MAURICIO 
BARRETTO ALFAYA Mestrado Integral Estatutário 38 Mês(es)

LUIZ SEVERINO DA 
SILVA JUNIOR Mestrado Integral Estatutário 38 Mês(es)

Maria da Conceição Curaça 
Gonçalves Mestrado Parcial Outro 7 Mês(es)

MATHEUS STEIN 
CARRIER Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Pollyana Ramos Mattana 
Vieira Graduação Parcial Outro 8 Mês(es)
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CATEGORIAS AVALIADAS 
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fonte s 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 
4 

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3 

1.3. Objetivos do curso 4 

1.4. Perfil profissional do egresso 4 

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa 
e a extensão, caso estejam contempladas no PPC) 3 

1.6. Conteúdos curriculares 3 

1.7. Metodologia 3 

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 

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 

3 

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 

3 

1.11. Apoio ao discente 3 

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3 

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos 
a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total 
do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro 
de 2004 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: Por ser curso presencial. 

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 3 

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: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

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: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem  4 

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

3 

1.19. 

Integração com as redes públicas de ensino 

  

Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam 
integração com as redes públicas de ensino no PPC 

3 

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   Obrigatório 
para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam 
integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC 

NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA para o Curso de ARTES VISUAIS. 

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

Justificativa para conceito NSA: NSA para o Curso de Artes Visuais 

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA 
para os demais cursos   NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA para o Curso de ARTES VISUAIS. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1 

A comissão tendo analisado a documentação referente ao PDI e ao PPC, chegou as seguintes 
conclusões para este relato quanto aos indicadores da dimensão 1:  
 
Quanto ao contexto educacional o PPC contempla muito bem as demandas apresentadas, tanto de 
natureza econômica quanto social;As politicas institucionais de ensino extensão e pesquisa 
constantes no PDI estão suficientemente previstas e implantadas no ambito do curso; Quanto aos 
objetivos do curso,estes apresentam muito boa coerência no que refere ao perfil do egresso, 
estrutura curricular e contexto educacional;O perfil profissional pretendido expressa muito bem as 
competencias previstas para os futuros egressos;A estrutura curricular quanto a sua previsao e 
implantação contempla de maneira suficiente quanto aos aspectos de flexibilidade, 
interdisciplinaridades, compatibilidade da carga horaria total, articulação da teoria e pratica e 
demais itens previstos no PPC;Os conteudos curriculares embora estejam passando por revisões e 
atualizações, possibilitam de maneira suficiente o desenvolvimento do perfil profissional do 
egresso, levando-se em conta adequação, carga horária e bibliografia;A metodologia do curso 
quanto as suas atividades pedagógicas, apresentam suficiente coêrencia com os propópsitos do PPC; 
O estagio curricular esta muito bem implantado e aplicado quanto aos aspectos de carga horaria, 
previsão de convemios, formas de apresentação,orientação,supervisao e coordenação; Quanto as 
atividades complementares estão regulamentadas de forma suficiente quanto a carga 
horaria,,diversidade e formas de aproveitamento.O trabalho de conclusao de curso esta implantado e 
previsto de maneira suficiente,quanto a análise sistemica global nos aspectops de carga 
horaria,apresentação,orientação e coordenação;O apoio ao discente contempla de maneira suficiente 
as demandas existentes dos programas de apoio extraclasse, psicopedagogico e demais atividades 
como participação em centros academicos,colegiados e intercambios; As ações decorrentes dos 
processos de avaliação do curso, ações, academico-administrativas,que decorrem das autoavaliões e 
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avaliações externas estão previstas/implantadas de maneira sificiente;Quanto a Tecnologia de 
Informação, previstas e implantadas permitem executar de maneira suficiente o PPC; os processos 
de avaliação atendem muito bem a concepção do curso definida pelo PPC; quanto ao número de 
vagas previstas/implantadas este atende de maneira suficiente a doimensão do corpo docente e 
condições dadas pela IES;A integração com as redes públicas de ensino estão contempladas de 
maneira sufuciente quanto a sua integração com o curso. 

Conceito da Dimensão 1 

3.3 

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do 
Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação 
Comprobatória. 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 4 

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 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: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) 
coordenador (a) 3 

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a 
distância, obrigatório para cursos presenciais 3 

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos presenciais, 
obrigatório para cursos a distância NSA 

Justificativa para conceito NSA: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

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) 

4 

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)  

1 

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 

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) 

3 

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de 
autorização, considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do 

3 
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curso)   Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais 

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)   

3 

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: NSA para 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)  

5 

Justificativa para conceito 5: Apos analise documental de cada docentes a comissao 
verificou que todos tem produção nas diversas atividades cientificas, culturais e de 
extensão com mais de 9 produções nos ultimos 3 anos. 

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: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

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: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

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: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   
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Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos  NSA 

Justificativa para conceito NSA: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

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: NSA para o curso de Artes Visuais. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2 

A atuação do NDE apresenta-se muito boa, considerando a analise sistemica e global do mesmo 
quanto aos aspectos de concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC . A atuação 
do coordenador, está formalizada pela portaria de 31 de outubro de 2011 nº890, Diário Oficial 
03/11/2011, pag.16 seção 2 , sendo considerada muito boa com relação ao desempenho de suas 
atividades e exigências do PPC. Quanto a experiência profissional do coordenador foi considerada 
excelente tendo em vista a atuação no magistério superior e na gestão academica apresentada. 
Quanto ao regime de trabalho do coordenador este apresenta-se excelente na relação entre numero 
de vagas anuais e a carga horária semanal dedicada a coordenação. Quanto a carga horaria, 
considera-se muito boa nas 20 horas de atividades desempenhadas. O percentual dos docentes do 
curso com titulação obtida em programas de pos-graduação strictu senso apresentou-se excelente 
sendo maior que 80%. Foi constatado que três docentes são doutorandos. O regime de trabalho do 
corpo docente também foi considerado excelente alcançando mais do que 80%.A experiência 
profissional do corpo docente foi considerada também muito boa pelo contingente maior que 30%. 
A experiencia de magisterio superior do corpo docente se considera excelente pelo contingente 
alcançar mais de 80%. O funcionamento do colegiado esta muito bem institucionalizado, 
considerando-se a análise sistemica e global nos aspectos como representatividade dos segmentos, 
periodicidade de reuniões, registros e encaminhamentos das decisões, sendo constituido pelos 
docentes em exercício, técnicos e representante estudantil. Com relação a produção cientifica, 
artística e cultural, considera-se excelente nos seus apectos quantitativos e qualitativos. 

Conceito da Dimensão 2 

3.6 

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 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 4 

3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala de professores 
implantada para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de 
trabalho para 100% dos docentes do curso 

5 

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de aula 
implantadas para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

4 

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização, 
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

3 

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 

3 
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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) 

3.7. 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) 

2 

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não 
utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os 
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos   Para 
Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca 

5 

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não 
utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os 
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a 
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos Para 
Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca 

5 

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 

4 

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: NSA para 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: NSA ao Curso de Artes Visuais. 

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: NSA ao Curso de Artes Visuais 

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: NSA ao Curso deArtes Visuais 

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o curso de 
Medicina, NSA para os demais cursos  NSA 

Justificativa para conceito NSA: NSA ao Curso de Artes Visuais 

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 
cursos que não contemplam biotério no PPC NSA 
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Justificativa para conceito NSA: NSA ao Curso de ARTES VISUAIS. 

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: NSA ao Curso de Artes de Artes. 

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: NSA ao Curso de Artes Visuais. 

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: NSA ao Curso de Artes Visuais. 

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: NSA .Não consta no PPC. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3 

A comissão avaliadora durante a visita in loco pode constatar quanto dimensão 3 Infraestrura: 
 
Quanto aos gabinetes de trabalho estes são excelentes, pois atendem individualmente ao corpo 
docente do curso,no que se refere aos equipamentos de 
informática,dimensão,limpeza,iluminação,acústica,ventilação,acessibilidade,conservação e 
comodidade.  
O espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos foi considerado muito bom 
quanto ao gabinete do coordenador e atendimento dos alunos; A sala de professores foi considerada 
excelente no atendimento ao corpo docente em função do número de professores e condições da 
mesma; as salas de aula são excelentes no que se refere a quantidade de alunos, disponibilidade de 
equipamentos, dimensões em função das vagas 
oferecidas,limpeza,iluminação,manutenção,acessibilidade, conservação,comodidade e localização 
tendo em vista que existe um prédio unico para abriga-las e encontram-se todas no mesmo local 
integrando suas atividades de maneira a otimizar o rendimento da matriz curricular, sendo 
excdlentes também pela especificidades a que se destinam; 
Quanto aos laboratorios e meios de acesso a informática estes atendem de forma suficiente no que 
se refere a disponibilidade de acesso a internet, velocidade, atualização de equipamentos e 
softwares,bem como espaços fisicos adequados;  
Quanto ao acervo da bibliografia basica ha no mínimo tres titulos disponiveis para a faixa de 10 a 
menos de 15 vagas anuais,estando informatizado e tombado junto ao patrimonio da IES; a 
bibliografia complementar possui pelo menos tres titulos por unidade curricular com dois 
exemplares e acesso virtual; a assinatura de periodicos sob a forma virtual e impressos é maior do 
que cinco e menor do que dez titulos, atualizada em relação aos ultimos tres anos; 
Os laboratorios didáticos especializados estão implantados com as respectivas normas de 
funcionamento,utilização e segurança e atendem de maneira excelente aos aspectos previstosde 
quantidade de equipamentos adequadas aos espaços fisicos e aos alunos;os Laboratorios Didáticos 
especializados quanto a qualidade atendem de maneira excelente aos aspectos de 
adequação,acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos; os 
Laboratórios Didáticos especializados quanto aos serviços implantados ,conformes suas normas de 
utilização, funcionamento e segurança atendem muito bem aos aspectos referentes ao apoio técncio, 
manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade. 

Conceito da Dimensão 3 

3.9 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm 
Diretrizes Curriculares Nacionais Sim 
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Critério de análise: 

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais? 

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004) 

Não 

Justificativa para conceito Não: A comissão não detectou a inclusão desta temática, 
fato corroborado pela visita in loco. 

Critério de análise: 

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e 
atividades curriculares do curso?  

A comissão nao identificou a inclusão destas temáticas nas disciplinas e atividades 
curriculares. 

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

Critério de análise: 

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?  

todo o corpo docente apresenta formação em pos-graduação. 

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 atende plenamente a norma, quanto a sua composição e regimento 
regulamentares. 

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N° 
12/2006) NSA 

Justificativa para conceito NSA: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais. 

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: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais. 

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 
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Critério de análise: 

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

4.8. 

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

Sim 

Critério de análise: 

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções? 

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 
 (Dec. N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 
2008)  

Sim 

Critério de análise: 

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

foi constatado na visita in loco a existencia de rampas e elevadores em todos os predios 
visitados e equipoamentos para deficientes. 

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

Justificativa para conceito Sim: foi constatada que Libras esta corretamente inclusa 
no curriculo e no PPC. 

Critério de análise: 

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

foi constatada pela comissão a correta inclusão e atendimento da obrigatoriedade de 
Libras para o curso de liocenciatura em Artes Visuais,respeitando alegislação vigente. 

4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4 
inciso II, § 2)  

NSA 

Justificativa para conceito NSA: Nao se aplica ao curso de licenciatura em artes 
visuais Por ser curso presencial. 

Critério de análise: 

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em 
quaisquer outras formas de avaliação a distância? 

4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, 
alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010,  publicada em 
29/12/2010)  

Sim 

Critério de análise: 

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

 
A comissão constatou que as informações estão disponibilizadas de forma impressa e 
virtual. 

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)  Não 

Critério de análise: 

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

 
Não existe integração das disciplinas com educação ambiental. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS 

DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Considerando os itens referentes aos requisitos legais e normativos, a comissão concluiu que os 
dispositivos foram contemplados satisfatoriamente em suas correspondencias com o curso de 
Licenciatura em Artes Visuais, tendo sido totalmente cumpridos em suas exigencias,excetuando-se 
o dispositivo legal 2 das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicos-
raciais e para o ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira,que nao foram detectados. 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final : 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

Esta comissão tendo realizado as considerações sobre cada uma das tres dimensões avaliadas e 
sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribui os seguintes conceitos por 
dimensão: 
DIMENSÃO 1: 3.3 
DIMENSÃO 2: 3.6 
DIMENSÃO 3: 3.9 
CONCEITO FINAL: 
Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na 
legislação vigente, nas diretrizes da comissão nacional de avaliação de educação superior - 
CONAES - e neste instrumento de avaliação, este curso de Licenciatura em ARTES VISUAIS, 
apresenta um perfil MUITO BOM de qualidade. 

CONCEITO FINAL  

4 
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