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1. Apresentação 

  

 O presente relatório  de Avaliação Interna, apresenta  um diagnóstico parcial  sobre as 

condições de ensino dos cursos de  graduação presenciais, ofertados no Campus de Natal - 

Governador Antônio Ferreira da Câmara Freire, - CAN.  Trata-se  de um conjunto de dados e 

informações que  retratam alguns aspectos importantes do Campus, com relação à infraestrutura 

(instalações administrativas e acadêmicas), os recursos humanos e as atividades acadêmicas. 

Compreende-se que a verificação in loco das instalações, possibilita um diagnóstico preliminar 

sobre as condições de funcionamento; e o levantamento de dados sobre o corpo docente, discente 

e técnico administrativo, permite a identificação, a partir de algumas variáveis, de  pontos fortes 

e fracos do seu contexto acadêmico. Considera-se que as informações contidas no presente 

relatório configuram-se como ferramentas essenciais às atividades de planejamento do Campus.  

 Os resultados do diagnóstico do CAN, deverão ser incorporados às atividades de 

planejamento, de modo a subsidiar o estabelecimento de prioridades e estratégias direcionadas  à 

superação dos problemas detectados  e, por igual  à construção de um ambiente acadêmico que 

venha a propiciar um ensino de graduação com qualidade.   

 

 

2. Procedimentos Metodológicos 

 

 A avaliação interna do CAN foi realizada no período de  abril a agosto de 2009, e  

conduzida pela  Comissão Setorial de Avaliação-COSE, pela Comissão Própria de Avaliação- 

CPA e pela  Assessoria de Avaliação Institucional – AAI. O trabalho foi desenvolvido em três 

etapas, num  primeiro momento, A COSE   procedeu a  coleta de dados e informações junto às 

coordenações dos cursos, os dados foram sistematizados  pela Assessoria de Avaliação 

Institucional.  

 Em seguida, dois membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA, realizou no mês de 

junho a visita de verificação, que teve como objetivo conhecer a infra-estrutura  à disposição dos 

cursos de graduação. Para proceder a verificação das instalações a equipe utilizou o documento 

"Roteiro de Visita In Loco”, que contém os seguintes itens: instalações administrativas e 

acadêmicas, biblioteca, laboratórios e demais instalações, as condições de manutenção e 

conservação das instalações físicas, a limpeza e o  funcionamento, as condições de acesso pelos 
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portadores de necessidades especiais, equipamentos de informática,  recursos audiovisuais, 

multimídia, Internet e Intranet. Durante a visita,  foram  observados o ambiente acadêmico  e os 

serviços de apoio didático pedagógico aos  docentes e ao discentes 

 Realizou-se, também,  reuniões com uma amostragem de alunos dos quatro cursos, em 

que se abordaram os seguintes aspectos: a gestão administrativa e pedagógica, as atividades 

acadêmicas, o processo de ensino e aprendizagem, as condições de funcionamento e a 

infraestrutura.  

 Num terceiro momento  realizou-se a Avaliação da Docência, com o objetivo conhecer o 

perfil e o desempenho do docente em sala de aula; abordar a disciplina no contexto do curso, as 

condições de infraestrutura e os recursos didáticos disponibilizados às atividades acadêmicas; e, 

levantar dados sobre o processo ensino-aprendizagem, que subsidiem a avaliação institucional e 

o planejamento, no sentido de orientar a definição das necessidades e prioridades do ensino de 

graduação. 

 Na Avaliação da Docência utilizou-se dois instrumentos: o “Questionário do Aluno” 

contendo 41 questões fechadas e composto das seguintes dimensões: atuação didático 

pedagógica do professor, condições de infra-estrutura para o desenvolvimento das disciplinas, 

auto-avaliação do aluno. O “Questionário do Professor” contendo 43  questões fechadas, e 

composto das seguintes dimensões: auto-avaliação do professor, disciplina, condições de infra-

estrutura para o desenvolvimento da disciplina, avaliação dos alunos. Nos dois questionários foi 

disponibilizado um espaço para a apresentação de sugestões e críticas. 

 A aplicação dos instrumentos da avaliação da docência no Curso de Ciências da Religião, 

foi manual e ocorreu no período de 17 a 28 de agosto  de 2009, quando já tinha decorrido mais 

de 50% do semestre letivo. Com relação aos cursos de Direito, Turismo e Ciência da 

Computação, foi disponibilizado para os professores e alunos  os instrumentos de avaliação da 

docência, de forma on line no “portal do professor” e no “portal do aluno”, no site  

http://sae.uern.br,  no período de 10 de agosto a 04 de setembro. O procedimento de avaliação 

online foi disponibilizado apenas para as disciplinas ofertadas pelo Sistema de Administração 

Escolar - SAE no ano/semestre de 2009.1, e que tiveram procedimentos de matrícula pelo 

sistema. 

  Na avaliação da docência realizada no CAN, No Curso de licenciatura Ciências da 

Religião foram avaliadas 21 das 31 disciplinas ofertadas,  aplicados 454 Questionários do Aluno 

e dezenove  Questionários do Professor. No Curso  de Direito,  foram avaliadas dezenove 

http://sae.uern.br/
http://sae.uern.br/
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disciplinas, das 26 disciplinas ofertadas,  aplicados 36 Questionários do Aluno e três  

Questionários do Professor. No Curso de Turismo  foram avaliadas quatro das 18 disciplinas 

ofertadas,  aplicados quatro Questionários do Professor. No Curso de Ciência da  Computação   

foram avaliadas 21 das 21 disciplinas ofertadas,  aplicados 77 Questionários do Aluno e 

dezessete  Questionários do Professor.  

  O processamento dos dados ocorreu em  setembro de 2009, utilizando-se o Sistema de 

Planejamento e Avaliação Institucional  -  SIPAVI, software desenvolvido pela Unidade de 

Processamento de Dados – UPD, para gerenciamento de informações referentes ao processo de 

planejamento e avaliação institucional.    

   

 

3. Diagnóstico da Infraestrutura 

 

 A etapa de visita  às instalações do Campus de Natal Governador Fernando Antônio da 

Câmara Freire – CAN, ocorreu nos dias 16 e 17 de junho de 2009,  teve como objetivo 

identificar as condições de funcionamento do campus, no que se refere a infraestrutura 

disponibilizada para atender aos cursos de graduação. As instalações  disponibilizadas para os 

cursos de Bacharelado em Direito, Turismo e Ciência da Computação funcionam na Av. Airton 

Sena Av. Airton Sena, 4241 - Neópolis – Natal-RN. O prédio é alugado, localizado em área de 

fácil acesso. Com relação ao Curso de  licenciatura em Ciências da Religião, as instalações 

funcionam no Instituto de Instituto de Teologia Pastoral de Natal – ITEPAN,  Av. Câmara 

Cascudo, 390  –  Cidade Alta – 59025-280 Natal-RN,  a localização é de fácil acesso. As 

instalações da Prática Jurídica funcionam Av. Governador Antônio de Melo Souza, 2952 (Antiga 

Avenida Pompéia), Potengi - 59400-124 – Natal-RN, o prédio é alugado e de fácil acesso. 

 

3.1 Instalações do Campus de Natal – CAN 

 Infraestrutura disponibilizada para os cursos de Bacharelado em Direito, Turismo e Ciência da 

Computação. 

 

3.1.1.  Salas de Aula – O prédio possui nove salas de aula, os ambientes foram adaptados, e não 

são adequados, caracteriza-se como uma situação pouco satisfatória.    

a) Dimensão - apresentam dimensões variadas, em algumas salas o espaço físico é inadequado 
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para atender o número de alunos. 

b)  Acústica - não há isolamento de ruídos externos e boa audição interna,  

c)  Iluminação - a luminosidade é artificial, e atende de forma pouco satisfatória. 

d)  Ventilação -  é artificial e atende às necessidades climáticas locais.  

e)  Mobiliário -   as carteiras são adequadas e suficientes para atender as necessidades básicas, 

alguns quadros brancos estão mal conservados. 

f) Limpeza -  os ambientes são limpos. 

A área de circulação entre as salas de aula, é pequena, pouco iluminada e sem ventilação, o piso 

nos ambientes das salas de aula e na área de circulação apresenta desníveis.   

 

3.1.2. Instalações Administrativas – Direção Administrativa - O ambiente é pouco adequado.  

a) Dimensão -  espaço físico é adequado, adaptado para atividades de gestão. 

b) Acústica  -  há isolamento de ruídos externos e boa audição interna.  

c) Iluminação - luminosidade  artificial atende as necessidades. 

d) Ventilação -  artificial e adequada às necessidades climáticas locais.  

e) Mobiliário e aparelhagem específica -  atende as necessidades básicas. 

f) Limpeza - o ambiente é limpo. 

 

3.1.3. Instalações Administrativas – Secretaria - O ambiente é pequeno, foi adaptado  para o 

desenvolvimento das atividades, caracteriza-se como uma situação insatisfatória  e apresenta as 

seguintes características: 

a) Dimensão -  espaço físico é pequeno, adaptado para as atividades da secretaria. 

b) Acústica  -   não há isolamento de ruídos externos e boa audição interna.  

c) Iluminação -  artificial atende as necessidades. 

d) Ventilação – artificial e adequada às necessidades climáticas locais.  

e) Mobiliário e aparelhagem específica -  atende as necessidades básicas. 

f) Limpeza -  o ambientes é limpo. 

 

3.1.4. Instalações para os docentes  e  as coordenações dos cursos -  Cada curso dispõe de 

uma estrutura que contempla a secretaria do curso com  atendimento aos alunos, a coordenação 

do curso, e ainda uma sala para os  professores. Os ambientes são pequenos e foram adaptados; a 

iluminação e a ventilação são artificiais. O mobiliário atende as necessidades básicas.  Os 
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ambiente são limpos. As instalações são insatisfatórias.   

 

3.1.5. Auditório - O Campus dispõe de um ambiente que foi adaptado como auditório, tem uma 

dimensão satisfatória, dispõe de 70 assentos, o mobiliário é novo e adequado, a iluminação e 

ventilação são artificiais, possui aparelhagem específica de som.  

 

3.1.6. Instalações Sanitárias – Quantidade insuficiente, funcionam de forma  insatisfatória 

caracterizando-se como uma situação Fraca.  

a) Dimensão -  espaço físico é pequeno, inadequado para o número de alunos.. 

b) Iluminação - luminosidade é artificial e insuficiente. 

c) Ventilação – natural e insuficiente. 

e) Limpeza -  os ambientes são limpos. 

 

3.1.7. Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais - As instalações do 

Campus apresentam uma situação que se caracteriza como sendo Muito Fraca, visto que não 

atendem as condições básicas como: rampas com inclinações adequadas ou elevadores com 

espaços suficientes para cadeira de rodas. Nenhum dos ambientes possui porta com 1m de 

largura ou maçanetas do tipo alavanca; nem espaços para manobras de cadeiras de rodas.  No 

acesso à algumas salas de aula há escadarias e corredores estreitos. Não há instalações sanitárias 

apropriadas e vagas especiais em estacionamento. 

 

3.1.8. Acesso à Equipamentos de Informática pelos Alunos. Os alunos tem acesso aos 

equipamentos de informática mediante agendamento prévio; caracterizando-se como uma 

situação Regular.            

3.1.9. Existência de Rede de Comunicação Científica - No campus existe rede de comunicação 

científica (Internet), disponibilizado para o uso administrativo, para o corpo docente, e com 

relação ao corpo discente somente mediante agendamento prévio. Caracteriza-se como uma 

situação Regular. 

 

3.1.10. Biblioteca - A biblioteca esta instalada em um ambiente, com dois pisos, no térreo 

encontram-se os serviços de atendimento ao aluno e o acervo de livros, e no 1º piso o  acervo de 

um pequeno acervo de periódicos e o ambiente de estudo.   
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a)  Dimensão - possui um espaço físico  inadequado   para o acervo disponível e para o número 

de usuários. 

b)  Acústica  -  não há isolamento de ruídos externos e boa audição interna. 

c)  Iluminação -  artificial,  atende de forma insatisfatória. 

d) Ventilação - artificial, atende de forma satisfatória. 

 Instalações para o Acervo. As instalações para o acervo se caracterizam como sendo 

pouco adequadas, no que se refere ao espaço físico, as condições de armazenagem, de 

preservação e de disponibilidade do acervo.  

 Acervo - Com relação aos livros (títulos e exemplares) disponibilizados, constata-se uma 

situação que se caracteriza como sendo pouco adequada, em quantidade, pertinência, 

relevância acadêmico-científica e atualização. Visto que, os títulos  atendem parcialmente 

aos programas das disciplinas, ao que estabelece os Projetos Pedagógicos dos Cursos.  E 

ainda, com relação aos títulos disponíveis, não há exemplares em número suficiente para 

a quantidade de alunos matriculados nos cursos.  Constatou-se também, que o acervo de 

periódicos  é pouco adequado  em quantidade, pertinência, relevância acadêmico 

científica e atualização. 

 Horário de Funcionamento e o Serviço de Acesso ao Acervo - a biblioteca funciona  

nos três turnos, no período de segunda à sexta-feira, o serviço de consulta e empréstimo 

do acervo é restrito. A biblioteca não apresenta possibilidade de reservas de livros pela 

Internet, o que caracteriza uma situação Regular.   

 

3.1.11. Instalações e Laboratórios Específicos - O Campus dispõe de um laboratório  de 

Informática e de um Laboratório do curso de Ciência da Computação. Os ambientes são  

razoavelmente adequados, com relação aos seguintes aspectos: dimensão, acústica, iluminação, 

ventilação  e limpeza. Os equipamentos disponibilizados atendem as necessidades básicas dos 

cursos.    

 

3.1.12. Recursos Audiovisuais e Multimídia. Constatou-se que o Campus dispõe de recursos 

audiovisuais em quantidade insuficiente para atender às necessidades de professores e alunos. 

  

 

3.2. Infraestrutura disponibilizada para o curso de  Ciências da Religião. 

3.2.1. Salas de Aula 
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a)  Dimensão: o espaço físico é adequado para o número de alunos. 

b) Acústica: os alunos informaram que a acústica das salas é ruim e que o barulho externo 

atrapalha as aulas, pelo que, algumas vezes, é necessário interromper por algum tempo, as 

atividades. 

c)  Iluminação:  natural e/ou artificial; atende de forma satisfatória. 

d) Ventilação: as salas são quentes. É preciso climatizar.. 

e) Mobiliário: os quadros das salas de aula são pequenos, sujos e gastos; é necessário trocá-los. A 

maioria das salas possui carteiras de tamanho inadequado. São cadeiras para crianças.   

f) Limpeza:  a limpeza é satisfatória. 

 

3.2.2. Instalações Administrativas – Coordenação Administrativa e Secretaria 

a) Dimensão – é adequada mas não é de uso exclusivo da  

b) Acústica – não há isolamento de ruídos externos. A acústica é prejudicada pelos ruídos 

externos. 

c) Iluminação –  natural e/ou artificial; atende de forma satisfatória. 

d) Ventilação – ambientes climatizados; 

e) Mobiliário e aparelhagem específica - adequados e suficientes. 

f) Limpeza - Pessoal adequado e material de limpeza disponível.  

 

3.2.3. Instalações para Docentes – Salas de professores, sala de reuniões. 

a) Dimensão – possui sala de professores, porém o espaço é pequeno. 

b) Acústica –inadequada, existência de  ruídos externos. 

c) Iluminação - artificial; atende de forma satisfatória.  

d) Ventilação - adequada, com o uso de ar condicionado; 

e) Mobiliário e aparelhagem específicos - Adequados e suficientes. 

f) Limpeza - pessoal adequado e material de limpeza disponível.  

 

3.2.4. Instalações da Coordenação Pedagógica – não há sala específica; funcionam na mesma 

sala da coordenação administrativa. 

 

3.2.5. Auditório 

a) Dimensão – pequeno, capacidade apenas para 95 assentos; 
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b) Acústica - inadequada, não há isolamento de ruído externo nem boa audição interna; 

c) Iluminação -  natural e/ou artificial atende de forma satisfatória. adequada 

d)Ventilação - adequada às necessidades climáticas locais, ou com equipamentos, se necessário. 

O ambiente é climatizado 

e)Mobiliário e aparelhagem específica – inadequados: as cadeiras são de plástico e  

desconfortáveis; 

f) Limpeza  - é adequada. 

 

3.2.6. Instalações Sanitárias   

a) Dimensão: número de sanitários suficiente às necessidades para o número de usuários. São 

cinco banheiros femininos e cinco banheiros masculinos, todos com dimensão adequada. As 

portas, no entanto, não permitem o acesso às pessoas com deficiência. Os banheiros necessitam 

de pequenos reparos.  

b) Iluminação: natural e/ou artificial; atende de forma satisfatória. 

c) Ventilação: adequada às necessidades climáticas locais.  

d) Limpeza: a limpeza é adequada.  

 

3.2.7. Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais:  No acesso ao prédio 

do ITEPAN  há escadarias, a maior parte dos ambientes não possui porta com 1m de largura, as 

portas existente não possuem maçanetas do tipo alavanca; não há instalações sanitárias 

apropriadas e vagas especiais em estacionamento. A estrutura física não atendem as exigências 

básicas como: rampas com inclinações adequadas ou elevadores com espaços suficientes para 

cadeira de rodas, não há também mobiliário adequado. Não há acessibilidade, caracteriza-se 

como uma situação  Muito Fraca. 

 

 

3.2.8  Acesso a Equipamentos de Informática pelos Alunos  

O acesso dos alunos aos equipamentos de informática, depende da disponibilidade dos 

equipamentos, mediante agendamento, o número de equipamentos é insuficiente.  

 

3.2.9. Recursos Audiovisuais e Multimídia  

Os recursos audiovisuais são  insuficientes para atender às necessidades de professores e alunos.  
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3.2.10. Existência de Rede de Comunicação Científica  

Existe rede de comunicação científica (Internet), mas o acesso, pelos professores e alunos é 

bastante restrito.  

 

3.2.11. Biblioteca 

a) Dimensão - espaço físico inadequado em relação ao número de usuários e às atividades. 

Considera-se inadequado; não há espaço para ampliação do acervo e para circulação dos 

usuários. 

b) Acústica - há isolamento de ruídos externos e boa audição interna. 

c) Iluminação - natural e/ou artificial; atende de forma satisfatória. Inadequada; 

d) Ventilação – inadequada. 

e) Limpeza – adequada. 

 

3.2.12. Instalações para o Acervo  

 A área física, as condições de armazenagem, de preservação e de disponibilidade do acervo, são 

precárias, caracteriza-se como uma situação inadequada.  

 

3.2.13.  Acervo / Livros 

O acervo de livros referentes à formação (geral e específica) desenvolvida no curso é pouco 

adequado, em quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização, à 

implementação do projeto pedagógico do curso.   

 

 

 

3.2.14. Periódicos, Jornais e Revistas 

O acervo de periódicos, jornais e revistas é  inadequado, em quantidade, pertinência, relevância 

acadêmico-científica e atualização, à implementação do projeto pedagógico do curso ( a 

biblioteca não dispõe de assinatura de periódico). 

 

3.2.15. Horário de Funcionamento Funciona apenas no horário das 16:00h às 22:00h, no 

período de segunda à sexta-feira.  

3.2.16.  Serviço de Acesso ao Acervo  
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Qualidade do serviço de consulta e empréstimo do acervo destinado ao curso. 

A) Dimensão - espaço físico inadequado ao número de usuários e ao tipo de atividade,  

B) Acústica – há isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso de equipamentos, 

se necessário. 

C) Iluminação -  natural e/ou artificial é inadequada. 

D) Ventilação – é artificial e adequada às necessidades climáticas locais.  

E) Mobiliário e aparelhagem específica – é adequado e insuficiente. O ambiente tem  quatro 

mesas, dezessete cadeiras e um computador para digitação com programa Linux e dois 

computadores para acesso a internet, mas falta normatizar o uso destes. 

F) Limpeza – é adequada. 

 

3.2.17.  Instalações e Laboratórios Específicos  

Não existem ambientes/laboratórios com instalações e equipamentos adequados às exigências da 

formação geral/básica previstas no projeto pedagógico do curso. 

 

3.3.  Infraestrutura disponibilizada para Prática Jurídica.  

3.3.1. Recepção e Secretaria –  os ambientes  são inadequados, caracteriza-se como uma 

situação pouco satisfatória. 

a) Dimensão - o espaço físico é pequeno e inadequado para  o tipo de atividade. 

b)  Acústica - não há isolamento de ruídos externos e boa audição interna,  

c)  Iluminação - luminosidade é artificial e natural, atende de forma  satisfatória. 

d)  Ventilação -  natural e artificial,   atende às necessidades climáticas locais.  

e) Mobiliário -  é adequado, mais insuficiente para atender as necessidades básicas. No ambiente 

de recepção dos usuários não há assentos. 

f) Limpeza -  o ambiente é  limpo. 

 

3.3.2. Instalações Administrativas – Coordenação da Prática Jurídica - O ambiente é  

inadequado.  

a) Dimensão -  espaço físico é pequeno, adaptado para atividades de gestão. 

b) Acústica  -  há isolamento de ruídos externos e boa audição interna.  

c) Iluminação -  artificial e insatisfatória. 

d) Ventilação -  artificial e  adequada às necessidades climáticas locais. (climatizado)  



20 

 

e) Mobiliário e aparelhagem específica -  insuficiente e inadequado para atender as necessidades  

básicas. 

f) Limpeza - os ambientes são limpos. 

 

3.3.3. Instalações para Atendimento ao Público - O ambiente foi adaptado  para o 

desenvolvimento das atividades, e  caracteriza-se como uma situação Muito Fraca.  

a) Dimensão -  espaço físico é pequeno, adaptado para atendimento ao público. 

b) Acústica -  Não há isolamento de ruídos externos e boa audição interna, não há privacidade.  

c) Iluminação - luminosidade  artificial, é insatisfatória; 

d) Ventilação – artificial e insuficiente;  

e) Mobiliário e aparelhagem específica -  mobiliário adequado e insuficiente. 

f) Limpeza -  os ambientes são limpos. 

 

3.3.4. Instalações Sanitárias – Quantidade insuficiente para o público usuário dos serviços da 

Prática Jurídica, para os alunos e para os servidores da UERN. O prédio dispõe de três banheiros 

que apresentam as seguintes características:  

a) Dimensão -  espaço físico é pequeno nos três banheiros; 

b) Iluminação - luminosidade é artificial e suficiente; 

c) Ventilação – natural e suficiente em apenas um banheiro; 

e) Limpeza -  os ambientes são limpos; 

3.3.5. Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais - As instalações   

apresentam uma situação que se caracteriza como sendo Muito Fraca, visto que nenhum 

ambiente atende as condições básicas de acessibilidade. 

 

3.3.6. Existência de Rede de Comunicação Científica – No prédio da Pratica Jurídica não 

existe rede de comunicação científica (Internet). Dispõe apenas de uma linha de telefone, acesso 

discado.  

 

3.3.7.  Acesso à Equipamentos de Informática pelos Estagiários.  

Os alunos estagiários não têm acesso à equipamentos de informática. Os computadores 

existentes estão quebrados.   

O prédio em que funciona a Prática Jurídica do Curso de Direito, está localizado numa área de 
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fácil acesso, era uma residência que foi adaptada para o desenvolvimentos das atividades da 

prática jurídica. As instalações são pequenas, os ambientes apresentam problemas de infiltração 

nas paredes. A rede elétrica e hidráulica também é precária, não há segurança, o mobiliário é 

insuficiente, o ambiente utilizado como copa é pequeno e inadequado.    

 

 

4. Avaliação da Infraestrutura apresentada pelos docentes e discentes           

4.1. Curso: Turismo - foram respondidos zero questionários do Aluno, e um total de quatro 

questionários do Professor. 

4.1.1 - Avaliação do Corpo Docente  

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 100% 0% 0% 0% 0% 

Laboratório espaço 50% 50% 0% 0% 0% 

Laboratório- materiais 0% 100% 0% 0% 0% 

Laboratório equipamentos 0% 100% 0% 0% 0% 

Biblioteca - espaço físico 75% 25% 0% 0% 0% 

Biblioteca – acervo 0% 50% 50% 0% 0% 

Biblioteca – serviços 75% 25% 0% 0% 0% 

Recursos Didáticos 0% 0% 100% 0% 0% 

Transporte aula de campo 0% 100% 0% 0% 0% 

Sala de Vídeo 50% 0% 0% 50% 0% 

Material de Consumo 0% 75% 25% 0% 0% 

Sala de estudo para professor   50% 0% 50% 0% 0% 

Serviço de apoio a docência 0% 50% 0% 50% 0% 

 

4.1.2 Avaliação do Corpo Discente 

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula - - - - - 

Laboratório  espaço - - - - - 

Laboratório – materiais - - - - - 

Laboratório -  equipamentos - - - - - 

Biblioteca - espaço físico - - - - - 

Biblioteca – acervo - - - - - 

Biblioteca – serviços - - - - - 
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Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Recursos Didáticos - - - - - 

Transporte (aula de campo) - - - - - 

Sala de Vídeo - - - - - 

 

 

4.2. Curso de Direito - Foram respondidos 36 questionários do Aluno, e um total de três  

questionários do Professor.  

 4.2.1 Avaliação do Corpo Docente  

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

Laboratório espaço 66,7% 0% 33,3% 0% 0% 

Laboratório- materiais 66,7% 0% 33,3% 0% 0% 

Laboratório equipamentos 66,7% 0% 33,3% 0% 0% 

Biblioteca - espaço físico 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

Biblioteca – acervo 0% 100% 0% 0% 0% 

Biblioteca – serviços 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

Recursos Didáticos 66,7% 0% 33,3% 0% 0% 

Transporte aula de campo 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

Sala de Vídeo 0% 66,7% 0% 33,3% 0% 

Material de Consumo 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

Sala de estudo para professor   33,4% 33,3% 0% 33,3% 0% 

Serviço de apoio a docência 100% 0% 0% 0% 0% 

 

 

4.2.2 Avaliação do Corpo Discente 

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 33,3% 52,8% 13,9% 0% 0% 

Laboratório  espaço 0% 5,5% 33,3% 41,7% 19,5% 

Laboratório – materiais 0% 5,5% 36,1% 38,9% 19,5% 

Laboratório -  equipamentos 0% 5,5% 36,1% 36,1% 22,3% 

Biblioteca - espaço físico 16,7% 38,9% 44,4% 0% 0% 

Biblioteca – acervo 0% 5,5% 91,7% 0% 2,8% 

Biblioteca – serviços 30,6% 22,2% 47,2% 0% 0% 
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Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Recursos Didáticos 0% 38,9% 58,3% 0% 2,8% 

Transporte (aula de campo) 0% 0% 50% 44,4% 5,6% 

Sala de Vídeo 5,6% 25% 44,4% 25% 0% 

 

 

4.3  Curso de Ciência da Computação - Foram respondidos 77 questionários do Aluno, e um 

total de dezessete  questionários do Professor.  

 4.3.1 Avaliação do Corpo Docente  

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 76,5% 23,5% 0% 0% 0% 

Laboratório espaço 76,5% 23,5% 0% 0% 0% 

Laboratório- materiais 64,7% 29,4% 0% 5,9% 0% 

Laboratório equipamentos 70,6% 23,5% 0% 5,9% 0% 

Biblioteca - espaço físico 58,8% 35,35 5,9% 0% 0% 

Biblioteca – acervo 11,8% 52,9% 29,4% 5,9% 0% 

Biblioteca – serviços 52,9% 35,3% 11,8% 0% 0% 

Recursos Didáticos 58,9% 23,5% 17,6% 0% 0% 

Transporte aula de campo 47% 11,8% 0% 29,4% 11,8% 

Sala de Vídeo 29,4% 17,6% 11,8% 41,2% 0% 

Material de Consumo 53% 47% 0% 0% 0% 

Sala de estudo para professor 17,6% 35,3% 23,5% 17,6% 6% 

Serviço de apoio a docência 52,9% 29,4% 11,8% 5,9% 0% 

 

4.3.2 - Avaliação do Corpo Discente 

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 72,7% 22,1% 2,6%% 0% 2,6% 

Laboratório  espaço 48% 31,2% 1,3% 10,4% 9,1% 

Laboratório – materiais 33,8% 26% 7,8% 15,6% 16,8% 

Laboratório -  equipamentos 45,4% 208% 5,2% 19,5% 9,1% 

Biblioteca - espaço físico 63,6% 28,6% 7,8% 0% 0% 

Biblioteca – acervo 22% 31,2% 36,4% 10,4% 0% 

Biblioteca – serviços 70,1% 15,6% 11,7% 0% 2,6% 

Recursos Didáticos 31,2% 39% 15,6% 1,3% 12,9% 
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Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Transporte (aula de campo) 31,2% 39% 15,6% 1,3% 12,9% 

Sala de multimídia 27,3% 7,3% 10,4% 16,9% 18,1% 

Sala de Vídeo 33,8% 26% 6,5% 14,3% 19,7% 

 

4.4.  Curso de Ciências da Religião - Foram respondidos 454 questionários do Aluno, e um 

total de dezenove questionários do Professor.  

 4.4.1 Avaliação do Corpo Docente  

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 52,6% 31,6% 15,8% 0% 0% 

Laboratório espaço 16,7% 16,7% 11,1% 22,2% 33,3% 

Laboratório- materiais 11,1% 16,7% 5,5% 33,3% 33,4% 

Laboratório equipamentos 5,5% 33,3% 5,5% 27,8% 27,9% 

Biblioteca - espaço físico 15,8% 42,1% 42,1% 0% 0% 

Biblioteca – acervo 0% 26,3% 57,9% 0% 15,8% 

Biblioteca – serviços 31,6% 21% 31,6% 0% 15,8% 

Recursos Didáticos 21% 42,1% 31,6% 5,3% 0% 

Transporte aula de campo 5,5% 16,7% 27,8% 22,2% 27,8% 

Sala de Vídeo 21% 47,4% 15,8% 0% 15,8% 

Material de Consumo 26,4% 63,1% 10,5% 0% 0% 

Sala de estudo para professor 26,3% 47,4% 5,3% 5,3% 15,7% 

Serviço de apoio a docência 63,1% 26,3% 5,3% 5,3% 0% 

 

4.4.2 Avaliação do Corpo Discente 

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de Aula 25,1% 48,4% 24% 0,4% 2,1% 

Laboratório  espaço 7% 23,8% 26% 25,5% 17,7% 

Laboratório – materiais 4,2% 20,7% 28% 29,3% 17,8% 

Laboratório -  equipamentos 3,3% 20,5% 34,1% 23,8% 18,3% 

Biblioteca - espaço físico 10,1% 33,5% 46,5% 3,7% 6,2% 

Biblioteca – acervo 5,1% 23,3% 62,8% 5,1% 3,7% 

Biblioteca – serviços 24,7% 36,3% 29,1% 4,4% 5,5% 

Recursos Didáticos 9,5% 36,3% 41,2% 5,3% 7,7% 

Transporte (aula de campo) 9,5% 36,3% 41,2% 5,3% 7,7% 
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Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório 
Não 

Disponível 

Não 

Respondeu 

Sala de multimídia 10,8% 29,7% 34,8% 17,6% 7,1% 

Sala para atendimento ao aluno 13% 25,3% 28,2% 26,4% 7,1% 

 

 

5. Sugestões e críticas apresentadas pelos docentes do curso de Ciências da Religião nos 

Questionários de Avaliação da Docência. 

Professor 1 - “Estamos providenciando identificações de livros para melhorar o acervo 

bibliográfico. O laboratório precisa ainda de um melhor numero de equipamentos e materiais. 

Mas com a contemplação de projetos para esse fim tem aumentado o numero de equipamentos.” 

 

Professor 2 - “Ampliem os critérios de avaliação. As 4 alternativas são insuficientes para 

responder de modo satisfatório as perguntas.” 

 

Professor 3 - “É necessário um investimento maior na melhoria do acervo da biblioteca e na 

melhoria do espaço da sala de aula. Estamos na era da informática e as aulas são garantidas 

apenas pela presença do(a) professor(a) e do quadro. Que tal colocarmos data-show, computador 

e acesso wireless no prédio do curso.”  

 

Professor 4 - “Precisamos de melhores equipamentos didáticos para ministrar-mos as aulas.” 

 

Professor 5 - “Discutir com professores e alunos os resultados dos processos avaliativos.” 

 

Professor 6 - “Precisamos pensar em melhorar os recursos de internet em salas de aula; quadros 

interativos, projetos, vídeo e além de ampliar o acervo da biblioteca com obras literárias.” 

 

Professor 7 - “Espaço para as atividades/laboratórios de oficinas. Recursos adequados para a 

realização das oficinas.” 

 

Professor 8 - “Sugestões: 1. Estabelecer convênios para a melhoria das condições de 

infraestrutura do curso; 2. Promover a conexão de rede entre o ITEPAN e o Campus Avançado 

de Natal; 3. Promover a cooperação interinstitucional com outras I.E.S., para a consolidação de 
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doutorado na área de ciências da religião, aproveitando os recentes editais do CNPQ/CAPES.” 

 

Professor 9 - “Estamos solicitando livros para melhorar o acervo da biblioteca. Solicitamos a 

disponibilidade maior de transporte para as aulas de campo.” 

 

 

 

6. Sugestões e críticas apresentadas pelos discentes do curso de Ciências da Religião nos 

Questionários de Avaliação da Docência. 

As reclamações e solicitações apresentadas pelos alunos nos Questionários com     

relação à infraestrutura foram as seguintes:  

 

Sala de Aula: Faltam ventiladores; as cadeiras são desconfortáveis; janelas quebradas; acústica 

ruim; quadro negro precário; não é climatizada; não existe Data-Show. Solicitaram quadros 

novos, cadeiras adequadas, e equipamentos de multimídia. Pediram para que se tomasse alguma 

providência no sentido de reduzir o barulho proveniente da área externa. 

 

Biblioteca: Acervo é antigo, pouco e ultrapassado; o ambiente é quente e inadequado para 

pesquisa. O número de computadores  para estudo é insuficiente. Não tem impressoras. 

Solicitaram aquisição de livros e periódicos, mais computadores com acesso à Internet,  e 

impressoras.  

 

Laboratório: Não existe laboratório de informática. Solicitaram: acesso à Sala de Informática 

do ITEPAN e estruturação de um laboratório de informática. 

 

Auditório: Melhorar a estrutura do auditório. Falta equipamentos de som e mobiliário adequado. 

 

Com relação à outros ambientes e aspectos, os alunos escreveram o seguinte:  

 Mudar a forma da sirene tocar; 

 bebedouros quebrados e sem água. Solicitam bebedouros. 

 falta transporte para realizar aula de campo. Solicitam transporte para aulas de campo. 
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 não existe segurança no prédio, nem nas ruas próximas. Mais segurança e  policiamento 

nos arredores do ITEPAM; 

 inexistência de Xerox gratuita para os alunos. 

 o ITEPAN não possui uma enfermaria; 

 disponibilizar um corredor para acesso de moto no portão de entrada; 

 melhoria da estrutura física; 

 implementar a Lei 10.639/03 e 11.645;  

 produzir um Informe para os funcionários e alunos. 

 

É importante destacar que os alunos consideram que não existe interação do  Curso de 

Ciências da Religião com os demais cursos do Campus de Natal. Solicitaram o deslocamento do 

Curso para  um local mais adequado em termos de infraestrutura e segurança.   

 

Quanto às questões pedagógicas, referentes à didática, à metodologia e ao processo de 

avaliação, foi mais enfatizado os aspectos negativos, apresentando uma maior freqüência nas 

respostas o seguinte:    

 Alguns professores não são pontuais e assíduos; 

 Em algumas disciplinas o conteúdo é pouco. 

 Professores que utilizam linguagem não popular;  

 Professores não  disponibilizam o material da aula para os alunos e os resultados das 

avaliações no site. 

 Aulas sem motivação dos professores; 

 Alguns professores não usam recursos atrativos para melhorar a aula; 

 Professores não realizam atividades extra classe; 

 Alguns professores não devolvem os trabalhos avaliativos; 

 Alguns professores  não  deixam claro quais os critérios de avaliação dos Seminários. 

 Alguns professores  não atendem os alunos fora da sala de aula; professores não tem 

disponibilidade para o aluno. 

 Com relação a uma determinada disciplina o professor não é  flexível, não estimula os 

alunos; impõe medo quando divulga o resultado da avaliação. 

 Há professores que  não devolvem  os trabalhos não deixam claro como foi a avaliação 

do Seminários 
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 Alguns  professores são atenciosos com os alunos e comprometidos com o curso. 

 

Com relação às questões de  ordem administrativa, os alunos destacaram que falta autonomia da 

direção do curso para determinadas solicitações de caráter administrativo. Ex: fornecer documentos 

e declarações;  

 

 

7.  Reunião com os Discentes   

 

 O objetivo da reunião realizada com os discentes foi avaliar o CAN, com relação às 

questões pedagógicas e à infra-estrutura, Na reunião abordou-se os seguintes aspectos: atuação 

da Direção Administrativa; atuação dos Coordenadores dos Cursos; realização das atividades 

acadêmicas; processo de ensino aprendizagem; processo de avaliação; biblioteca (acesso a 

Internet, disponibilidade do acervo, espaço físico, horário de funcionamento); reprografia e 

instalações físicas. A reunião foi realizada com uma amostra de  alunos  dos cursos de: Ciências 

da Religião (quinze alunos), Ciência da Computação (seis alunos)  Turismo (seis alunos), Direito 

(cinco alunos).   

 

7.1  Curso de Ciências da Religião. 

 Direção Administrativa e Coordenador de Curso: Os alunos argumentaram que  

quando há necessidade  de resolver alguma questão de ordem administrativa ou 

pedagógica, procuram a coordenação do Curso. Afirmaram que o coordenador tem 

disponibilidade, compromisso com o curso, porém não tem autonomia para resolver 

alguns problemas.  A tramitação dos documentos acadêmicos é lenta, há uma grande 

dependência de Mossoró. 

 

 Realização de Atividades Acadêmicas: Participaram de poucos  eventos acadêmicos, se 

sentem isolados com relação aos outros cursos do campus,  atuam em atividades de 

pesquisas e de extensão.   

 
 

  Processo de Ensino, Aprendizagem e Avaliação:  Alguns professores são bons, 

esforçados, tem domínio de conteúdo e sabem ensinar. Mas, também há professores que 
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faltam muito, chegam atrasados, não tem didática, abordam assuntos que não tem relação 

com a disciplina que leciona. Há um professor que cria um clima de medo durante as 

avaliações e na divulgação dos resultados. Demonstraram que de um modo geral,  estão 

satisfeitos com o desenvolvimento do curso; mas, gostariam de ter aulas de campo  e de  

participar de eventos acadêmicos. 

 

 Infraestrutura. Solicitaram o deslocamento para outro local, de preferência junto com os 

outros cursos do CAN. Argumentaram que nas salas de aulas as carteiras são 

desconfortáveis, os quadros estão desgastados, os ambientes são quentes e há  ruídos 

externos. Os recursos de multimídia existentes são insuficientes. Destacaram que o 

espaço da biblioteca é pequeno e desconfortável, acervo é pouco, desatualizado, e 

pertence ao ITEPAN, o número de computadores com acesso a Internet é insuficiente 

para atender a demanda existente e o acesso é muito lento.   

 

7.2 Cursos:   Direito, Turismo e Ciência da Computação. 

 Direção Administrativa e Coordenadores de Curso: Os alunos estão satisfeitos com a 

atuação dos gestores, direção e vice-direção do campus. Reclamaram que quando 

solicitam documentos, há demora no atendimento porque dependem do Campus Central 

– Mossoró. Os funcionários do Campus de um modo geral se empenham em atender 

bem. A comunicação ocorre de maneira informal.  

 

 Realização de Atividades Acadêmicas: Consideram que realizam poucos eventos 

acadêmicos, praticamente não há atividade de pesquisa e de extensão. Informaram que 

realizaram poucas atividades no cursos de Turismo e Direito. 

 

  Processo de Ensino, Aprendizagem e Avaliação: Demonstraram que de um modo 

geral,  estão satisfeitos com o desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

Argumentaram que alguns professores acumulam as atividades avaliativas para o final do 

semestre. Há professores que não sabem ministrar uma aula, há disciplinas que tem muito 

conteúdo. Há também professores que não entregam o Plano Geral de Disciplina,   

professores que não devolvem os trabalhos avaliativos, não discutem os resultados das 

avaliações em sala de aula, não divulgam os resultados das avaliações nos prazos 
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devidos.  Argumentaram ainda que há bons professores, que apresentam domínio de 

conteúdo, possuem uma boa didática e são comprometidos com o Curso. 

 
 

 Infraestrutura. De um modo geral os alunos dos cursos de Turismo, Direito e Ciência da 

Computação  consideram que as instalações não são adequadas, mas atendem as 

necessidades básicas dos cursos. É importante destacar  a posição dos alunos com relação 

ao bar e a sinuca que funcionam em instalações anexadas ao prédio do CAN, eles 

afirmaram que as atividades do bar e da sinuca  atrapalham as aulas, principalmente nos 

dias de quinta e sexta-feira. Na área interna de circulação há alagamentos no período de 

chuvas. Argumentaram que é necessário um técnico de manutenção para o Laboratório de 

Informática do Campus - LABCAN e para o Laboratório de Ciência da Computação – 

LABCC. Gostariam de poder baixar e instalar programas. Há necessidade de se manter 

uma renovação periódica das máquinas. Necessidade de impressoras no laboratório. 

Solicitaram que as salas de aulas fossem equipadas com projetor  multimídia. 

Reivindicaram uma quadra para praticarem atividades esportivas. Solicitaram  uma 

cantina. Com relação a biblioteca, todos os alunos consideraram que o número de títulos 

e exemplares é insuficiente, existem edições antigas, livros defasados, não há periódicos, 

o prazo de empréstimo dos livros é curto, o ambiente da biblioteca não é bom para 

estudar.  Informaram que falta transportes para participarem de eventos acadêmicos, 

destacaram que faltou transporte para participarem do CONUERN. Destacaram que o 

barulho proveniente de um Bar, situado no mesmo prédio, mas fora das instalações do 

Campus, interfere no desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

 

 

8. Comentários e Recomendações: 

 

 De acordo com os dados coletados nos questionários de avaliação da docência e no 

relatório da verificação in loco, constata-se que o CAN apresenta uma infraestrutura  que atende 

parcialmente às necessidades acadêmicas  dos cursos de graduação. A partir da análise dos dados 

coletados e das opiniões manifestadas,  pelos alunos, sobre as instalações dos cursos, as 

condições de funcionamento, a gestão administrativa e as atividades acadêmicas, entende-se  que 

há necessidade de se  melhorar as condições de  funcionamento dos ambientes que constituem o 
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CAN; como também, de se implementar atividades de pesquisa e extensão. É importante 

destacar que por se tratar de instalações temporárias, visto que encontra-se em construção na 

Zona Norte,  o Campus de Natal; a comissão apresenta apenas, algumas  recomendações com 

relação a infraestrutra,  a fim de assegurar a qualidade mínima necessária  ao funcionamento dos 

Cursos. Quanto aos aspectos administrativos e acadêmicos, compreende-se que é possível e 

necessário  implementar ações que contribuam com a melhoria da qualidade dos cursos, e 

favoreçam a execução dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.   

 

Infraestrutura: 

a) Curso de Ciências da Religião: 

 Com relação à biblioteca, os professores e alunos, em sua grande maioria, consideraram 

que  o acervo não atende às necessidades do curso. É preciso adquirir, com urgência, 

acervo bibliográfico atualizado e em número suficiente.  Faz-se necessário também: a 

reestrutura ração do ambiente (dimensão e iluminação).  

 O acesso à Rede de Informação é precário, o que limita de certa forma as condições das 

pesquisas acadêmicas; é necessário por à disposição do alunado equipamentos de 

informática e  ampliar o acesso a  Internet. 

 Com relação a sala de aula é necessário trocar as carteiras para um tamanho adequado; e 

instalar quadros brancos. 

 Instalação de um bebedouro.  

 Assegurar  transportes às aula de campo.  

  

Recomenda-se ainda,  o deslocamento das instalações do curso de Ciências da  Religião,  

para o local onde funciona os demais cursos do Campus de Natal, viabilizando  a integração dos 

alunos à vida acadêmica do campus. 

 

b) Curso de Ciência da Computação, de Direito e de Turismo. 

Com relação a estrutura física, por se tratar de um imóvel alugado, de caráter temporário, faz-se 

necessário que a direção do campus verifique  junto à Pró-Reitoria de Administração – PROAD, 

o que é viável fazer para amenizar os problemas abaixo elencados.  

 No período de chuvas há alagamentos na área interna de circulação, e goteiras nas 

salas de aulas; 
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 Não há acessibilidade em nenhum ambiente; 

 A área de circulação entre as salas de aulas no primeiro piso é escura, com buracos e 

desníveis,  

 As salas de aulas têm buracos e apresentam dimensões pequenas para o número de 

alunos do turno noturno; 

 Falta cantina e área de convivência  

 

 Necessidade de reorganização do ambiente da biblioteca ( recepção, acervo e sala  de 

estudo) com relação à disposição do mobiliário, sinalização das estantes, e a iluminação. 

Como não há acessibilidade para o 1º piso, é necessário assegurar ambiente de estudo 

para os alunos no térreo. 

 É imprescindível a aquisição de acervo bibliográfico (livros e periódicos) em 

conformidade com o que estabelece os Projetos Pedagógicos dos Cursos. Há deficiência 

em todos os cursos.  

  Necessidade de aquisição de equipamentos: computadores, impressoras, projetores 

multimídia para atender as demandas existentes;   

  Necessidade de um técnico de manutenção para o Laboratório de Informática do Campus 

- LABCAN e para o Laboratório de Ciência da Computação – LABCC.  

 

 

Atividades acadêmicas e administrativas: 

Recomenda-se aos gestores, direção do Campus e as Coordenações dos Cursos:  

 acompanhar o cumprimento do calendário universitário; a execução dos projetos de 

pesquisa e extensão; a atividade docente de sala de aula; 

 supervisionar a execução dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, principalmente a 

execução da matriz curricular; a entrega do Plano Geral da Disciplina ao aluno,  e o 

cumprimento do programa proposto; 

  divulgar junto ao corpo docente os documentos regulatórios e normativas referentes ao 

processo de ensino; 

  promover junto com o corpo docente e discente  um maior número eventos acadêmicos e 

científicos.  
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Recomenda-se também,  capacitação para os docentes na área de  Metodologia do Ensino 

Superior, a fim de que possam apropriar-se de conhecimentos e metodologias sobre o processo 

de  planejamento, ensino, aprendizagem e avaliação; compreender o potencial pedagógico dos 

recursos metodológicos; e ainda, refletir sobre o papel e a atuação do docente no ensino superior.  

 

 

 

                                                             Genivalda Cordeiro 

                                                             Olga de Oliveira Freire 
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9. Diagnóstico dos Cursos de Graduação 

9.1 Curso de Ciência da Religião 

9.1.1 Identificação do Curso 

Curso: Ciências da Religião Código do Curso: 1019200 

Campus:  Governador Fernando Antônio da Câmara Freire   Código do Campus: 0500 

Turno: Noturno Titulação: Licenciatura 

Número de Vagas Iniciais: 46 Semestre: 1º Semestre 

Número Máximo de Alunos por Turma: 50 

Carga Horária Total do Curso: 3.080 

Tempo Máximo de Integralização Curricular: Entre 4 e 6  

 

9.1.2 Ato de Criação do Curso 

Documento: Resolução - CONSEPE 

Nº documento: 34/2001 

Data de publicação: de 02/ 08/2001. 

 

9.1.3 Ato de Reconhecimento do Curso 

Documento: Decreto Estadual 

Nº documento: 19818 

Data da Publicação: 22/05/2007. 

Prazo de Validade do Reconhecimento do Curso 2  anos. 

FONTE: CADASTRO UERN/SIedSup - 2007 

 

9.1.4 Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

De acordo com as informações contidas no Relatório de Diagnóstico, o Projeto 

Pedagógico do Curso foi elaborado em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. O 

corpo docente conhece e discute o PPC, O corpo discente conhece  o PPC, as atividades 

acadêmicas são desenvolvidas de acordo com o que estabelece o PPC. Não há necessidade de 

reformulação do PPC.  

Existe uma prática no Colegiado do Curso que é de sempre que existem demandas sejam 

elas pedagógicas ou administrativas o corpo docente se reúne para refletir, discutir e deliberar. 

Esses encontros são freqüentes, porém, não obedecem a uma periodicidade preestabelecida. No 
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que tange ao currículo, o primeiro deles teve duração de 4 anos, quando, por força das 

fragilidades e potencialidades vislumbradas internamente, mas também pela diretrizes constantes 

na avaliação realizada ao longo do ano de 2007, sendo finalizado em 2008. Atualmente, o curso 

conta com três matrizes curriculares em função de uma turma obedecer a um currículo 

circunstancial de transição. 

 

9.1.5 Dados  sobre o Dirigente 

Nome do Chefe do Departamento ou Coordenador(a) do Curso: Maria Augusta de Sousa 

Torres 

Formação Profissional: Licenciatura em Letras 

Titulação: 

Especialização na Área: Ciências da Religião 

Regime de Trabalho: 40h 

Tempo de Exercício no Magistério Superior: Menos de 5 anos 

 

 

9.1.6 Diagnóstico do Curso 

9.1.6.1. Corpo Discente 

Tabela 1  Número de vagas, inscritos e demanda no Processo Seletivo Vocacionado – PSV 

Ano Vagas Inscritos Relação Candidatos / Vagas 

2006 46 473 10.28 

2007 46 344 7.47 

2008 46 301 6.54 

FONTE: COMPERVE/PROEG 

 

Tabela 2  Ingresso do aluno no curso 

Ano VI VNI EX-OFF OJ Total 

2006 46 11 01 - 58 

2007 44 15 - - 59 

2008 46 11 - - 57 

FONTE: DARE/PROEG 

LEGENDA: VI = vagas iniciais    VNI = vagas não iniciais     

    EX-OFF = transferência ex-officio  OJ = ingressantes por ordem judicial 
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Tabela 3 Número de alunos ingressantes, matriculados e diplomados no período de 2006-

2008 

Ano 

Alunos 

Ingressantes 
Matriculados 

Diplomados 
1º Semestre 2º Semestre 

2006 45 173 160 18 

2007 46 186 164 15 

2008 46 194 170 06 

FONTE: DARE/PROEG 

 

 

Tabela 4 Número de alunos atuando em atividades acadêmicas e componentes curriculares 

em 2008.2 

Descrição Variável Quantidade 

Total de alunos em estágio curricular supervisionado do curso. AECS 52 

Total de alunos participando de atividades de extensão  APAE 15 

Total de alunos bolsistas envolvidos em atividades de extensão AAE - 

Total de alunos que recebem qualquer tipo de auxílio bolsa ABC - 

Total de alunos participando de atividades de pesquisa APAP 15 

Total de alunos participando em atividades de iniciação científica AICC 02 

Total de alunos bolsistas em programa de institucional de monitoria – PIM APM 02 

Total de alunos que apresentaram trabalhos  em eventos acadêmicos, cultural 

artístico, científico e de gestão 
PEE 18 

Total de alunos com atividades de monografia do curso AAMC 26 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 
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6.2. Corpo Docente – Departamento 

Tabela 5  Número de docentes por titulação e regime de trabalho 

Ano 
Titulação Regime de Trabalho 

G E M D 20h 40h 40h/DE 

2008 00 04 04 05 03 04 06 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

LEGENDA: G = Graduação  E = Especialista  M = Mestre  D = Doutor 

      20h = Vinte horas  40h = Quarenta horas  40h/DE = Quarenta horas com dedicação exclusiva 

 

 

Gráfico 1 

 

 

 

Gráfico 2 
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Tabela 6 Número de docentes por tempo de experiência profissional na docência, na 

UERN. 

Total de 

Docentes 

Menos 

de 5 

anos 

% 

De 5 a 

menos de 10 

anos 

% 

De 10 a 

menos de 20 

anos 

% 
Mais de 

20 anos 
% 

13 03 23.08 03 23.08 05 38.46 02 15.38 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Tabela 7  Área de formação do corpo docente 

Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação 

Ângela Cristina F. Diógenes Rêgo Bel.  Serviço Social Ciências Sociais 

Antonio Júlio Garcia Freire Filosofia Filosofia 

Araceli Sobreira Benevides Lic. em Letras Educação 

Daniel Bezerra de Brito Educação Física Psicopedagogia 

Genaro Camboim L. de A. Lula Comunicação Social Ciências Sociais 

Gildete Alves de Lima Mendonça Bel. Serviço Social Economia 

Irene de Araújo Van Den Berg Lic. em Ciências Sociais Ciências Sociais 

João Maria Pires Filosofia Educação 

José Carlos de Lima Filho Comunicação Social/História Ciência da Religião 
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Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação 

Josineide Silveira de Oliveira Lic. Pedagogia Educação 

Maria Augusta de S. Torres Lic. Letras Ciências da Religião 

Maria Gorette de Moura Lic. Pedagogia Didática 

Rodson Ricardo S. do Nascimento Ciências Sociais/Teologia Educação 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Tabela 8  Atividades acadêmicas do corpo docente 

Descrição Variável Quantidade 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de extensão DAEX 05 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de pesquisa DAPE 06 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de monografia 

de graduação 
DAM1 06 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de monografia 

de cursos de especialização 
DAM2 - 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação/co-orientação 

de dissertação de mestrado 
DODM - 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de pesquisa em 

desenvolvimento na instituição 
DP 02 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em parceria com 

outras IES 
DCPI - 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na instituição CPPU 03 

Total de docentes do departamento que lecionam na pós-graduação DPGG 04 

Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO 02 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Tabela 9  Número de disciplinas ministradas – semestres letivo 2008.1 e 2008.2 

Docente 
Semestre 2008.1 Semestre 2008.2 

G PG N PE G PG N PE 

Ãngela Cristina  F. Diogénes Rêgo 1 - - - 3 - - - 

Antônio Júlio Garcia Freire 3 - - - 2 - - - 

Araceli Sobreira Benevides 1 1 - - 2 - - - 

Daniel Bezerra de Brito 2 1 - - 3 - - - 
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Docente 
Semestre 2008.1 Semestre 2008.2 

G PG N PE G PG N PE 

Genaro Camboim L. de Lula 2 - - - 3 - - - 

Gildete Alves de Lima Mendonça 2 - - - 1 - - - 

Irene de Araújo Van Den Berg 1 - - - 2 - - - 

João Maria Pires 1 - 1 - 2 - 1 - 

José Carlos de Lima Filho 2 - 1 - 4 - 1 - 

Josineide Silveira de Oliveira 2 1 - - 2 1 - - 

Maria Augusta de Sousa Torres 1 - - - 1 1 - - 

Maria Gorette de Moura 2 - - - 2 - - - 

Rodson Ricardo S. do Nascimento 3 - - - 3 1 - - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

LEGENDA: G = Graduação PG = Pós-graduação  N = Núcleo000 

     PE = Programas Especiais (PROFORMAÇÃO, Núcleo de Línguas e outros) 

 

Tabela 10 Corpo docente do curso e número de  disciplinas ofertadas no semestre letivo 

2008.2 

Número de Docentes 

Vinculados ao 

Departamento 

Número de 

Disciplinas 

Número de Docentes 

Vinculados a Outro 

Departamento 

Número de Disciplinas 

13 29 - - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Tabela 11 Total de docentes do departamento afastados para pós-graduação 

Nº de Docentes 

Lotados no 

Departamento 

Docentes Afastados 

Mestrado Doutorado 

Com Bolsa Sem Bolsa Com Bolsa Sem Bolsa 

13 - - - 01 

FONTE: SCD/PROPEG        DATA BASE: dezembro 2008 
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9.2.  Curso de Turismo 

9.2.1 Identificação do Curso 

Curso: Turismo Código do Curso: 1023100 

Campus: Governador Fernando Antônio da Câmara Freire Código do Campus: 0500 

Turno: Noturno Titulação: Bacharelado 

Número de Vagas Iniciais: 40 Semestre: 2º Semestre 

Número Máximo de Alunos por Turma: 50 

Carga Horária Total do Curso: 2.960 

Tempo Máximo de Integralização Curricular: Entre 5 e 6 anos 

 

9.2.2  Ato de Criação do Curso 

Documento: Resolução CONSEPE 

Nº documento: 020/2002. 

Data da publicação: 27/06/2002 

 

9.2.3 Ato de Reconhecimento do Curso 

Data da Homologação: 11/06/2008. 

Data da Publicação no D.O.E. 24/04 /2009. 

Decreto N.º 21.115, de 20/04/2009. 

Data da Publicação no D.O.E. 25/ 04/2009.  

Prazo de Validade do Reconhecimento do Curso 5 anos 

FONTE: CADASTRO UERN/SIedSup - 2007 

 

9.2.4  Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

De acordo com as informações contidas no Relatório de Diagnóstico, o Projeto 

Pedagógico do Curso foi elaborado em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. O 

corpo docente conhece e discute o PPC, o corpo discente conhece o PPC, atividades acadêmicas 

são desenvolvidas de acordo com o que estabelece o PPC. Há necessidade de reformulação do 

PPC. A discussão do PPC é realizada semestralmente na semana de planejamento, mas o corpo 

docente tem conhecimento sobre a necessidade de reformulação do PPC. Foi constituída uma 

comissão para a reformulação do PPC, levando em consideração as recomendações da comissão 

de reconhecimento.  
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9.2.5  Dados sobre o Dirigente 

Nome do Chefe do Departamento ou Coordenador(a) do Curso:  Michele Galdino Câmara 

Formação Profissional: Turismóloga 

Titulação:Mestrado na Área: Engenharia de Produção 

Regime de Trabalho: 40h 

Tempo de Exercício no Magistério Superior: De 5 a 10 anos 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

9.2.6 Diagnóstico do Curso 

9.2.6.1. Corpo Discente 

Tabela 12 Número de vagas, inscritos e demanda no Processo Seletivo Vocacionado – PSV 

Ano Vagas Inscritos Relação Candidatos / Vagas 

2006 40 996 24.90 

2007 40 789 19.72 

2008 40 852 21.3 

FONTE: COMPERVE/PROEG 

 

Tabela 13 Ingresso do aluno no curso 

Ano VI VNI EX-OFF OJ Total 

2006 40 13 05 - 58 

2007 40 04 - - 44 

2008 39 - - - 39 

FONTE: DARE/PROEG 

LEGENDA: VI = vagas iniciais    VNI = vagas não iniciais     

    EX-OFF = transferência ex-officio  OJ = ingressantes por ordem judicial 

 

Tabela 14 Número de alunos ingressantes, matriculados e diplomados no período de 2006-

2008 

Ano 

Alunos 

Ingressantes 
Matriculados 

Diplomados 
1º Semestre 2º Semestre 

2006 40 146 174 - 

2007 40 156 182 09 

2008 39 167 171 25 

FONTE: DARE/PROEG 
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Tabela 15 Desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 

ENADE em 2006. 

Média da 

Formação 

Geral 

Média do 

Componente 

Específico 

Média Geral 
ENADE 

conceito 

(1 a 5) 

IDD 

índice  

(-3 a 3) 

IDD 

Conceito 

(1 a 5) 

Conceito 

Curso 

(1 a 5) 
Ing Conc. Ing.  Conc. Ing. Conc. 

57.4 71.1 53.4 70.2 54.4 70.5 5 2.934 5 - 

FONTE: Pesquisador Institucional/PROEG 

 

Tabela 16 Número de alunos atuando em atividades acadêmicas e componentes 

curriculares em 2008.2 

Descrição Variável Quantidade 

Total de alunos em estágio curricular supervisionado do curso. AECS 28 

Total de alunos participando de atividades de extensão  APAE - 

Total de alunos bolsistas envolvidos em atividades de extensão AAE - 

Total de alunos que recebem qualquer tipo de auxílio bolsa ABC - 

Total de alunos participando de atividades de pesquisa APAP - 

Total de alunos participando em atividades de iniciação científica AICC - 

Total de alunos bolsistas em programa de institucional de monitoria – PIM APM - 

Total de alunos que apresentaram trabalhos  em eventos acadêmicos, cultural 

artístico, científico e de gestão 
PEE - 

Total de alunos com atividades de monografia do curso AAMC - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

6.2. Corpo Docente – Departamento 

Tabela 17  Número de docentes por titulação e regime de trabalho 

Ano 
Titulação Regime de Trabalho 

G E M D 20h 40h 40h/DE 

2008 02 03 06 01 03 07 02 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

LEGENDA: G = Graduação  E = Especialista  M = Mestre  D = Doutor 

      20h = Vinte horas  40h = Quarenta horas  40h/DE = Quarenta horas com dedicação exclusiva 
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Gráfico 4 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Tabela 18 Número de docentes por tempo de experiência profissional na docência, na 

UERN. 

Total de 

Docentes 

Menos 

de 5 

anos 

% 
De 5 a menos 

de 10 anos 
% 

De 10 a 

menos de 20 

anos 

% 
Mais de 20 

anos 
% 

12 06 50 02 16.60 04 33.40 - - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 
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Gráfico 6 

 

 

 

 

Tabela 19  Área de formação do corpo docente 

Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação 

Alcêdo Pinheiro Galvão Administração de Empresas Gestão de Recursos Humanos 

Antônio Jânio Fernandes  Ciências Socias Engenharia de Produção 

Antônio Rufino da Costa Administração Administração 

Augusto Carlos Avelino T. de Carvalho Economia Ciências Sociais 

Breno Fernandes Tinoco Cabral Administração Hoteleira Turismo 

Djalma Xavier de Mesquita Administração Gestão de Recursos Humanos 

Flávio José de Lima Silva Licenciatura em Ciências Psicobiologia 

Marco Antonio C. da Rocha Júnior Estudos Sociais/Turismo Engenharia de Produção 

Marília Medeiros Soares Turismo - 

Michele Galdino Câmara Turismo Engenharia de Produção  

Sidclei D`Sordi A. Alegrine da Siva Turismo Turismo 

Tatiana Moritz Turismo/Ciências Biológicas - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 
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Tabela 20  Atividades acadêmicas do corpo docente 

Descrição Variável Quantidade 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de extensão DAEX - 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de pesquisa DAPE 02 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de monografia 

de graduação 
DAM1 09 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de monografia 

de cursos de especialização 
DAM2 - 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação/co-orientação 

de dissertação de mestrado 
DODM - 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de pesquisa em 

desenvolvimento na instituição 
DP 01 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em parceria com 

outras IES 
DCPI - 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na instituição CPPU 02 

Total de docentes do departamento que lecionam na pós-graduação DPGG 01 

Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Tabela 21 Número de disciplinas ministradas – semestres letivo 2008.1 e 2008.2 

Docente 
Semestre 2008.1 Semestre 2008.2 

G PG N PE G PG N PE 

Augusto Carlos A. T. de Carvalho 2 - - - 1 - - - 

Francisco Fransualdo Azevedo 3 - - - 2 - - - 

Alcêdo Pinheiro Galvão 1 - - - 1 - - - 

Marco Antonio C. da Rocha Júnior 2 - 1 - 2 - 1 - 

Djalma Xavier de Mesquita 2 - 1 - 3 - 1 - 

Tatiana Moritz 1 - - - 1 - - - 

Breno Fernando Tinoco Cabral 2 1 - - 2 1 - - 

Antonio Rufino da Costa 1 - - - 1 - - - 

Michele Galdino Câmara 2 - - - 2 - - - 

Marília Medeiros Soares 3 - - - 3 - - - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

LEGENDA: G = Graduação PG = Pós-graduação  N = Núcleo000 

     PE = Programas Especiais (PROFORMAÇÃO, Núcleo de Línguas e outros) 
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Tabela 22 Corpo docente do curso e número de disciplinas ofertadas no semestre letivo 

2008.2 

Número de docentes 

vinculados ao Departamento 

Número de 

Disciplinas 

Número de docentes 

vinculados a outro 

Departamento 

Número de disciplinas 

14 21 01 01 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Tabela 23  Total de docentes do departamento afastados para pós-graduação 

Número de 

docentes lotados 

no Departamento 

Docentes afastados 

Mestrado Doutorado 

Com Bolsa Sem Bolsa Com Bolsa Sem Bolsa 

12 - - 03 - 

FONTE: SCD/PROPEG        DATA BASE: dezembro 2008 
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9.3  Curso de Ciência da Computação 

9.3.1  Identificação do Curso 

Curso: Ciência da Computação Código do Curso: 1018100 

Campus: Governador Fernando Antônio da Câmara Freire  Código do Campus: 0500 

Turno: Diurno Titulação: Bacharelado 

Número de Vagas Iniciais: 30 Semestre: 2º Semestre 

Número Máximo de Alunos por Turma: 50 

Carga Horária Total do Curso: 3.420 

Tempo Máximo de Integralização Curricular: Entre 4 e 6 

 

9.3.2 Ato de Criação do Curso 

Documento: Resolução CONSEPE 

Nº do documento 019/2002 

Data da publicação: 27/06/2002 

 

9.3.3 Ato de Reconhecimento do Curso 

Documento: Decreto Estadual – CEE 

Nº do documento: 17.970 

Data da Publicação: 06/12/2004 

 Prazo de Validade do Reconhecimento do Curso 5 anos. 

FONTE: CADASTRO UERN/SIedSup - 2007 

 

9.3.4 Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

De acordo com as informações contidas no Relatório de Diagnóstico, o Projeto 

Pedagógico do Curso foi elaborado em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. O 

corpo docente conhece e discute o PPC, O corpo discente conhece o PPC, as atividades 

acadêmicas são desenvolvidas de acordo com o que estabelece o PPC. Há necessidade de 

reformulação do PPC. 

O Departamento discute o currículo do curso sempre que possível nas reuniões. Alguns 

encontros foram realizados com o corpo docente do mesmo curso em Mossoró, Campus Central, 

para elaboração de um novo PPP, atualizando os conteúdos e as referências, tentando estabelecer 

uma grade curricular que aumente a interdisciplinaridade, que ainda encontra-se restrita devido 

ao desencontro de algumas disciplinas e dos alunos matriculados. 



49 

 

9.3.5 Dados sobre o Dirigente 

Nome do Chefe do Departamento ou Coordenador(a) do Curso: Glaucia Melissa Medeiros Campos. 

Formação Profissional: Bacharel em Ciências da Computação 

Titulação:Mestrado na Área: Sistemas e Computação – Rede e Sistemas Distribuídos 

Regime de Trabalho: 40h 

Tempo de Exercício no Magistério Superior: Menos de 5 anos 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

9.3.6 Diagnóstico do Curso 

9.3.6.1. Corpo Discente 

Tabela 24  Número de vagas, inscritos e demanda no Processo Seletivo Vocacionado – PSV 

Ano Vagas Inscritos Relação Candidatos / Vagas 

2006 30 538 17.93 

2007 30 457 15.23 

2008 30 577 19.23 

FONTE: COMPERVE/PROEG 

 

Tabela 25  Ingresso do aluno no curso 

Ano VI VNI EX-OFF OJ Total 

2006 30 06 01 - 37 

2007 30 02 - - 32 

2008 30 02 - - 32 

FONTE: DARE/PROEG 

LEGENDA: VI = vagas iniciais    VNI = vagas não iniciais     

    EX-OFF = transferência ex-officio  OJ = ingressantes por ordem judicial 

 

Tabela 26 Número de alunos ingressantes, matriculados e diplomados no período de 2006-

2008 

Ano 

Alunos 

Ingressantes 
Matriculados 

Diplomados 
1º Semestre 2º Semestre 

2006 30 73 104 - 

2007 30 88 111 06 

2008 30 98 122 03 

FONTE: DARE/PROEG 
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Tabela 27 Desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 

ENADE em 2005. 

Média da 

Formação 

Geral 

Média do 

Componente 

Específico 

Média Geral 
ENADE 

conceito 

(1 a 5) 

IDD 

índice  

(-3 a 3) 

IDD 

Conceito 

(1 a 5) 

Conceito 

Curso 

(1 a 5) 
Ing Conc. Ing.  Conc. Ing. Conc. 

47.1 - 17.7 - 25.1 - SC - - - 

FONTE: Pesquisador Institucional/PROEG 

 

Tabela 28  Número de alunos atuando em atividades acadêmicas e componentes 

curriculares em 2008.2 

Descrição Variável Quantidade 

Total de alunos em estágio curricular supervisionado do curso. AECS 05 

Total de alunos participando de atividades de extensão  APAE 05 

Total de alunos bolsistas envolvidos em atividades de extensão AAE 01 

Total de alunos que recebem qualquer tipo de auxílio bolsa ABC - 

Total de alunos participando de atividades de pesquisa APAP 13 

Total de alunos participando em atividades de iniciação científica AICC 03 

Total de alunos bolsistas em programa de institucional de monitoria – PIM APM 01 

Total de alunos que apresentaram trabalhos  em eventos acadêmicos, cultural 

artístico, científico e de gestão 
PEE 24 

Total de alunos com atividades de monografia do curso AAMC 05 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

6.2. Corpo Docente – Departamento 

Tabela 29  Número de docentes por titulação e regime de trabalho 

Ano 
Titulação Regime de Trabalho 

G E M D 20h 40h 40h/DE 

2008 07 03 10 04 06 14 04 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

LEGENDA: G = Graduação  E = Especialista  M = Mestre  D = Doutor 

      20h = Vinte horas  40h = Quarenta horas  40h/DE = Quarenta horas com dedicação exclusiva 
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Gráfico 7 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 

Tabela 30  Número de docentes por tempo de experiência profissional na docência, na 

UERN. 

Total de 

Docentes 

Menos 

de 5 

anos 

% 
De 5 a menos 

de 10 anos 
% 

De 10 a 

menos de 20 

anos 

% 
Mais de 20 

anos 
% 

24 16 66.70 05 20.90 02 8.40 01 4 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 
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Gráfico 9 

 

 

 

 

Tabela 31 Área de formação do corpo docente 

Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação 

Adriana Takahashi Bel. em Ciência da Computação Sistemas e Computação 

Alberto Signoretti Bel. em Engenharia Elétrica Engenharia Elétrica 

Alexandro Pereira de Lima Bel. em Física Física 

Ana Lúcia Dantas Bel. em Física Física 

André Gustavo P. da Silva Lic. Processamento de Dados Sistemas de Computação 

Bartira Paraguaçu F. D. Rocha Bel. em Ciências da Computação Sistemas de Computação 

Camila Araújo Bel. em Ciências da Computação Sistemas de Computação 

Carlos Andre Guerra Fonseca 
Bel. Em Engenharia da 

Computação 
Engenharia Elétrica 

Cristie Regina Garrido Bel. Em Estatística - 

Cláudia Maria F. A. Ribeiro Bel. em Ciência da Computação Sistemas de Computação 

Diego Rodrigues de Carvalho 
Bel. Em Engenharia da 

Computação 
- 

Francisco Dantas de M. Neto Bel. em Ciência da Computação Sistemas e Computação 

Frank Victor Viana Lic. em Matemática - 

Gilbran Silva de Andrade Bel. em Ciência da Computação - 

Glaucia Melissa M. Campos Bel. Em Ciência da Computação Sistemas e Computação 
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Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação 

José Aldemir Rodrigues Bel. Em Ciências Econômicas - 

José Diego Saraiva da Silva Bel. em Ciências da Computação Sistemas e Computação 

Karla Darlene N. Ramos Bel. em Adm. de Empresas Engenharia Elétrica 

Lyrene Fernandes da Silva Bel. Em Ciências da Computação Informática 

Marcelo Ricardo S. da Silva Lic. em Matemática - 

Maurício Rabello Silva Bel. em Ciências da Computação - 

Missilene da Silva Farias Bel. em Engenharia Elétrica - 

Rosiery da Silva Maia Bel. Em Ciências da Computação Sistemas e Computação 

Tadeu Ferreira de Oliveira Bel. Em Ciências da Computação - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

 

Tabela 32 Atividades acadêmicas do corpo docente 

Descrição Variável Quantidade 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de extensão DAEX 01 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de pesquisa DAPE 07 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de monografia 

de graduação 
DAM1 09 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de monografia 

de cursos de especialização 
DAM2 - 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação/co-orientação 

de dissertação de mestrado 
DODM 02 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de pesquisa em 

desenvolvimento na instituição 
DP 07 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em parceria com 

outras IES 
DCPI 05 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na instituição CPPU 10 

Total de docentes do departamento que lecionam na pós-graduação DPGG - 

Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO 01 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 
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Tabela 33 Número de disciplinas ministradas – semestres letivo 2008.1 e 2008.2 

Docente 
Semestre 2008.1 Semestre 2008.2 

G PG N PE G PG N PE 

Adriana Takahashi - - - - 4 - 2 - 

Alberto Signoretti L I B E R A D O 

Alexsandro Pereira Lima 2 - 2 - 3 - 2 - 

Ana Lúcia Dantas 1 1 - - 1 1 1 - 

André Gustavo Pereira da Silva L I B E R A D O 

Bartira Paraguaçu F. Dantas Rocha 3 - 3 - 4 - 3 - 

Camila de Araújo 4 - 4 - 4 - 3 - 

Carlos André Guerra Fonseca L I B E R A D O 

Christie Regina Garrido - - - - 1 - 2 - 

Cláudia Maria F. Araújo Ribeiro 2 - - - 2 1 - - 

Diego Rodrigues de Carvalho 4 - 3 - 2 - 2 - 

Francisco Dantas de Medeiros Neto 2 - - - 2 - - - 

Frank Victor Viana - - - - 2 - 1 - 

Gilbran Silva de Andrade - - - - 2 - - - 

Glaucia Melissa Medeiros Campos 2 - - - - - - - 

José Aldemir Rodrigues 2 - 1 - - - - - 

José Diego Saraiva da Silva - - - - 2 - 2 - 

Karla Darlene N. Ramos 2 - - - 2 - - - 

Lyrene Fernandes da Silva 1 1 - - - - - - 

Marcelo Ricardo Santos da Silva 3 - 2 - 4 - 4 - 

Mauricio Rabello Silva - - - - 3 - 1 - 

Missilene da Silva Farias - - - - 2 - 2 - 

Rosiery da Silva  Maia 2 - 2 - 3 - 1 - 

Tadeu Ferreira de Oliveira - - - - 1 - 1 - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

LEGENDA: G = Graduação PG = Pós-graduação  N = Núcleo000 

     PE = Programas Especiais (PROFORMAÇÃO, Núcleo de Línguas e outros) 
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Tabela 34 Número de docentes do curso e número de disciplinas ofertadas no semestre 

letivo 2008.2 

Número de Docentes 

Vinculados ao 

Departamento 

Número de 

Disciplinas 

Número de Docentes Vinculados a 

Outro Departamento 
Número de Disciplinas 

14 19 03 03 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Tabela 35  Total de docentes do departamento afastados para pós-graduação 

Nº de Docentes 

Lotados no 

Departamento 

Docentes Afastados 

Mestrado Doutorado 

Com Bolsa Sem Bolsa Com Bolsa Sem Bolsa 

24 - 01 - 03 

FONTE: SCD/PROPEG        DATA BASE: dezembro 2008 
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9.4 Curso de Direito 

9.4.1  Identificação do Curso 

Curso: Direito Código do Curso: 1013100 

Campus:  Governador Fernando Antonio da Câmara Freire  Código do Campus: 0500 

Turno: Noturno Titulação: Bacharelado 

Número de Vagas Iniciais: 40 Semestre: 2º Semestre 

Número Máximo de Alunos por Turma: 50 

Carga Horária Total do Curso: 3.720 

Tempo Máximo de Integralização Curricular: Entre 5 e 8  

 

9.4.2 Ato de Criação do Curso 

Documento: Resolução – CONSEPE 

Nº  Documento: 018/2002. 

Data de Publicação: 27/06/2002 

 

9.4.3 Ato de Reconhecimento do Curso 

FONTE: CADASTRO UERN/SIedSup - 2007 

 

 

9.4.4 Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

De acordo com as informações contidas no Relatório de Diagnóstico, o Projeto 

Pedagógico do Curso foi elaborado em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. O 

corpo docente conhece e discute o PPC, as atividades acadêmicas são desenvolvidas de acordo 

com o que estabelece o PPC. Não há necessidade de reformulação do PPC.  

O PPC foi aprovado em 2008 e desde a Coordenação anterior ocorrem reuniões da 

Comissão de redimensionamento do PPP para implantação dentro das exigências legais e 

acadêmicas. Atualmente há a Comissão permanente de acompanhamento do PPP, que irá 

atualizar conteúdos e referências bibliográficas e corrigir erros. Promover uma atualização anual 

é o propósito da Comissão. 
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9.4.5.Dados sobre o Dirigente 

Nome do Chefe do Departamento ou Coordenador(a) do Curso: Patrícia Moreira de Menezes 

Formação Profissional: Direito 

Titulação:Especialização na Área: Direito-Processo Civil. 

Regime de Trabalho: 40h 

Tempo de Exercício no Magistério Superior: De 5 a 10 anos 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

9.4.6 Diagnóstico do Curso 

9.4.6.1. Corpo Discente 

Tabela 36  Número de vagas, inscritos e demanda no Processo Seletivo Vocacionado – PSV 

Ano Vagas Inscritos Relação Candidatos / Vagas 

2006 40 1455 36.37 

2007 40 1387 3467 

2008 40 2.032 50.8 

FONTE: COMPERVE/PROEG 

  

Tabela 37  Ingresso do aluno no curso 

Ano VI VNI EX-OFF OJ Total 

2006 40 12 10 01 63 

2007 40 15 - - 55 

2008 40 - - 11 52 

FONTE: DARE/PROEG 

LEGENDA: VI = vagas iniciais    VNI = vagas não iniciais     

    EX-OFF = transferência ex-officio  OJ = ingressantes por ordem judicial 

 

Tabela 38 Número de alunos ingressantes, matriculados e diplomados no período de 2006-

2008 

Ano 

Alunos 

Ingressantes 
Matriculados 

Diplomados 
1º Semestre 2º Semestre 

2006 40 147 197 - 

2007 40 189 202 27 

2008 40 202 215 20 

FONTE: DARE/PROEG 
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Tabela 39 Desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 

ENADE em 2006. 

Média da 

Formação 

Geral 

Média do 

Componente 

Específico 

Média Geral 
ENADE 

conceito 

(1 a 5) 

IDD 

índice  

(-3 a 3) 

IDD 

Conceito 

(1 a 5) 

Conceito 

Curso 

(1 a 5) 
Ing Conc. Ing.  Conc. Ing. Conc. 

55.0 - 42.6 - 48.8 - SC - SC - 

FONTE: Pesquisador Institucional/PROEG 

 

Tabela 40 Número de alunos atuando em atividades acadêmicas e componentes 

curriculares em 2008.2 

Descrição Variável Quantidade 

Total de alunos em estágio curricular supervisionado do curso. AECS 56 

Total de alunos participando de atividades de extensão  APAE 17 

Total de alunos bolsistas envolvidos em atividades de extensão AAE 01 

Total de alunos que recebem qualquer tipo de auxílio bolsa ABC - 

Total de alunos participando de atividades de pesquisa APAP - 

Total de alunos participando em atividades de iniciação científica AICC - 

Total de alunos bolsistas em programa de institucional de monitoria – PIM APM - 

Total de alunos que apresentaram trabalhos  em eventos acadêmicos, cultural 

artístico, científico e de gestão 
PEE 12 

Total de alunos com atividades de monografia do curso AAMC - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

 

9.6.2.1 Corpo Docente – Departamento 

Tabela 41  Número de docentes por titulação e regime de trabalho 

Ano 
Titulação Regime de Trabalho 

G E M D 20h 40h 40h/DE 

2008 03 21 03 02 14 13 02 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

LEGENDA: G = Graduação  E = Especialista  M = Mestre  D = Doutor 

      20h = Vinte horas  40h = Quarenta horas  40h/DE = Quarenta horas com dedicação exclusiva 
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Gráfico 10 

 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

Tabela 42 Número de docentes por tempo de experiência profissional na docência, na 

UERN. 

Total de 

Docentes 

Menos 

de 5 

anos 

% 
De 5 a menos 

de 10 anos 
% 

De 10 a 

menos de 20 

anos 

% 
Mais de 

20 anos 
% 

29 25 86.20 02 6.80 01 3.50 01 3.50 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 
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Gráfico 12 

 

 

 

Tabela 43  Área de formação do corpo docente 

Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação 

André Luiz Barros de Lira Direito Ciências Criminais e Jurisdição 

Aurélia Carla Queiroga da Silva Direito Processo Civil 

Bruno José  Souza de Azevedo Direito Tributário e Constitucional 

Carla Maria Fernandes Brito Direito Direito Penal 

Carlos Newton de Souza Pinto Direito Direito 

Carlos Sérgio Gurgel da Silva Direito 
Direitos Fundamentais e Tutela 

Coletiva 

Cláudia Vechi Torres Direito Ambiental 

Claudomiro Batista de O. Júnior Direito e História Processo Civil 

David de Medeiros Leite Direito e Administração Administração 

Déborah Leite da Silva Direito Processo Civil 

Dijonilson Paulo Amaral Veríssimo Direito Direito Público 

Dijosete Veríssimo da Costa Júnior Direito Processo Civil 

Eduardo Cunha Alves de Sena Direito e Odontologia Direito Penal e Criminologia 

Fawller Dantas da Cunha Direito - 

Flavianne Fagundes da C. Pontes Direito Processo Civil 

José Hindemburgo de C. N. Filho Direito e Engenharia Mecânica - 
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Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação 

Liana Maia de Oliveira Direito Processo Civil e Econômico 

Lídio Sânzio Gurgel Martiniano Direito Tributário 

Luciana Ribeiro Campos Direito Direito Público 

Maria Audenôra das N. S. Martins Pedagogia Educação 

Marcelo Henrique de Souza Torres Direito - 

Meiriele Shirleide R. de M. Araújo Direito Constitucional 

Patrícia Moreira de Menezes Direito Processo Civil 

Paulo Eduardo de F. Chacon Direito Direito Constitucional 

Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior Direito Processo Civil 

Rogério Emiliano Guedes Alcoforado Direito Constitucional 

Rosimeyre Florêncio de Queiroz Direito Jurisdição e Direito Privado 

Rose Mary Carvalho T. Souza Direito Direito e Desenvolvimento 

Sérgio Alexandre de M. B. Júnior Direito Direito 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Tabela 44  Atividades acadêmicas do corpo docente 

Descrição Variável Quantidade 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de extensão DAEX 01 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de pesquisa DAPE - 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de monografia 

de graduação 
DAM1 - 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de monografia 

de cursos de especialização 
DAM2 - 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação/co-orientação 

de dissertação de mestrado 
DODM - 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de pesquisa em 

desenvolvimento na instituição 
DP - 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em parceria com 

outras IES 
DCPI 01 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na instituição CPPU 01 

Total de docentes do departamento que lecionam na pós-graduação DPGG - 

Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 
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Tabela 45  Número de disciplinas ministradas – semestres letivo 2008.1 e 2008.2 

Docente 
Semestre 2008.1 Semestre 2008.2 

G PG N PE G PG N PE 

Andreo Alexandro N. Marques 1 - - - 1 - - - 

André Luiz Barros de Lira - - - - - - 2 - 

Aurélia Carla Queiroga da Silva - - 3 - - - 3 - 

Carla Maria Fernandes Brito 2 - - - 2 - - - 

Cláudia Vechi Torres - - 2 - 1 - 1 - 

Claudomiro Batista de O. Júnior 2 - - - 3 - - - 

Déborah Leite da Silva 1 - - - 1 - - - 

Dijosete Veríssimo da Costa Júnior 2 - - - 2 - - - 

Eduardo Cunha Alves de Sena 2 - - - 2 - - - 

Fawller Dantas da Cunha - - - - 1 - - - 

Flavianne Fagundes da C. Pontes 1 - - - 1 - - - 

José Hindemburgo de C. N. Filho 2 - - - 2 - - - 

Liana Maia de Oliveira - - 2 - - - 2 - 

Lídio Sânzio Gurgel Martiniano 2 - 3 - 2 - 3 - 

Maria Audenôra das N. S. Martins 2 - 1 - 2 - 1 - 

Meirelle Shirleide R. de M. Araújo - - 2 - - - 2 - 

Patrícia Moreira de Menezes 2 - - - 2 - - - 

Paulo Eduardo da Rocha Júnior 1 - - - - - - - 

Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior 1 - - - 1 - - - 

Ricardo Tinoco de Góes 2 - - - - - - - 

Rogério Emiliano Guedes Alcoforado - - - - - - 3 - 

Rosimeyre Florêncio de Queiroz 2 - - - 2 - - - 

Rose Mary Carvalho T. Souza 1 - - - - - - - 

Sergio Alexandre de M. B. Júnior - - - - 1 - - - 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

LEGENDA: G = Graduação PG = Pós-graduação  N = Núcleo000 

     PE = Programas Especiais (PROFORMAÇÃO, Núcleo de Línguas e outros) 
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Tabela 46 Corpo docente do curso e número de disciplinas ofertadas no semestre letivo 

2008.2 

Número de Docentes 

Vinculados ao 

Departamento 

Número de 

Disciplinas 

Número de Docentes 

Vinculados a Outro 

Departamento 

Número de Disciplinas 

16 27 02 02 

FONTE: COSE/CAN         DATA BASE: março/2009 

 

Tabela 47  Total de docentes do departamento afastados para pós-graduação 

Nº de Docentes 

Lotados no 

Departamento 

Docentes Afastados 

Mestrado Doutorado 

Com Bolsa Sem Bolsa Com Bolsa Sem Bolsa 

29 - - 01 - 

FONTE: SCD/PROPEG                                   


