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CONTEXTUALIZAÇÃO 
Instituição:  
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) é mantida pelo Ministério da Educação 
(MEC) com sede em Brasília, plano piloto, Esplanada dos Ministérios, Bloco L s/ n. 
Situada no Campus Universitário, à rua José Lourenço Kelmes, s/n no bairro Martelos, 
município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, a UFJF foi criada no ano de 1960, 



por ato do então presidente Juscelino Kubitschek( Decreto 3858/ dezembro de 1960) 
No entanto, o processo histórico que deu origem ao curso de Ciências Sociais teve 
início em 1947, por meio do Decreto Federal nº 23.939, que autorizou o funcionamento 
desse curso na Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora e, em 1951 o curso foi 
reconhecido.A formação da Instituição se deu com a agregação de estabelecimentos de 
ensino superior de Juiz de Fora, reconhecidos e federalizados. Na década de 1960, a 
Universidade oferecia os cursos de Engenharia, Medicina, Ciências Econômicas, 
Direito, Farmácia e Odontologia. Em 1966 a faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de 
Fora foi incorporada à Universidade federal de Juiz de Fora com a Lei Federal nº 
5.060.Em 1969, foi construída a Cidade Universitária, a fim de concentrar os cursos 
em um único local. Os cursos de Licenciatura foram distribuídos entre as diversas 
unidades do campus.O município de Juiz de Fora se caracteriza num centro de 
influência e cidade-pólo da Zona da Mata mineira. Um dos principais pólos industriais, 
culturais e de serviços de Minas Gerais, chegou a ser chamada de "Manchester 
Mineira", na época em que seu pioneirismo na industrialização a fez o município mais 
importante do estado. A população do município já ultrapassou os 500.000 habitantes, 
o IDH é de 0,82, classificando-se como o 145 no ranking nacional.Durante o ano de 
2008, a UFJF aderiu ao Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais - REUNI, com a proposta de aumento de 7923 matrículas em 
seus cursos de graduação, com a elevação progressiva da oferta de 2.140 vagas no 
início de 2008 para 3.790 ingressos anuais, patamar a ser alcançado em 2012.Nos 
documentos analisados (PDI/PPC) destaca-se a MISSÃO da UFJF, centrada em, 
mobilizar e disponibilizar os diferentes saberes para a promoção do desenvolvimento 
regional, considerando a vocação e as peculiaridades da Zona da Mata mineira, 
contribuindo também para a base do desenvolvimento nacional, mantendo o 
compromisso com a preservação dos valores éticos, políticos, culturais, sociais e 
ambientais de uma sociedade pluralista, democrática e republicana com a participação 
e fomentação do desenvolvimento científico e tecnológico regional e nacional 
responsabilizando-se pela formação de cidadãos em todos os níveis de formação, em 
especial de Recursos Humanos voltados para ações no Ensino, Pesquisa e Extensão. A 
UFJF concentra vários edifícios em um amplo campus, abrigando as instalações de 18 
unidades acadêmicas, onde são oferecidos 69 cursos de graduação, 64 cursos de 
especialização e residência, 28 mestrados acadêmicos, 3 programas de Mestrado 
Profissionalizantes e 9 doutorados, além do Ensino Médio, através do Colégio de 
Aplicação João XXIII. A instituição oferece ainda, 8 cursos de Graduação e 4 Lato 
Sensu na modalidade EAD. A UFJF desenvolve o programa de Educação a Distância 
(EAD), visando a universalização e democratização do acesso ao conhecimento. São 
oferecidos 4 cursos de graduação, através do projeto Polos Universitários Regionais 
(PURs) e do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), e 4 cursos de pós-
graduação lato sensu.Com relação à Pesquisa, a UFJF desenvolve vários projetos de 
pesquisa nos seus diferentes institutos e cursos tanto de Graduação quanto nos de Pós-
Graduação. São desenvolvidos 12 programas de fomento em parceria com a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, CNPq e a FINEP.  
Curso:  
A autorização para o funcionamento do Curso de Ciências Sociais se deu através do 
Decreto Federal nº 23.939, de 1947 e a primeira turma ingressou em 1948. O seu 
reconhecimento se deu pelo Decreto Federal nº 30.160, de 12 de novembro de 1951.O 
curso funciona Campus Universitário – Unidade Sede, à Rua José Lourenço Kelmer, 
s/n, CEP: 36036-900, Juiz de Fora – MG. É um dos Cursos de Ciências Sociais mais 



antigos do país. Possui características históricas particulares: foi criado pela iniciativa 
de um grupo de intelectuais católicos, fundadores da Faculdade de Filosofia e Letras de 
Juiz de Fora que, por meio da Lei Federal nº. 5.060 de 1º de julho de 1966, foi 
incorporada à Universidade Federal de Juiz de Fora, cumprindo com atraso de três anos 
o previsto no artigo 10 da Lei 3.858/1960, criadora da referida Universidade, 
diferentemente da maioria dos Cursos de Ciências Sociais existentes no país, na 
segunda metade do século XX, os quais foram criados no interior de Faculdades de 
Direito ou Economia de universidades localizadas nos grandes centros. A primeira 
turma de professores era autodidata em Ciências Sociais, sem formação sociológica 
acadêmica. Atualmente há 20 alunos regularmente matriculados no curso, na 
modalidade Licenciatura. Cabe destacar que o curso que está sendo avaliado está sendo 
extinto. A estrutura curricular está prevista com 08 períodos que podem ser 
integralizados em 06 períodos (mínimo) ou 16 períodos (máximo). Cada período tem a 
duração de 15 semanas, mais duas semanas para avaliações e atividades extra-
curriculares.A carga-horária total do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura, 
informada no PPC, é de 2800 horas, sendo 200 horas de atividades acadêmico-
científico-culturais. Por outro lado, os documentos analisados in loco revelam 
incorência uma vez que a somatória da carga horária das disciplinas da matriz 
curricular é de 3080 horas. Essa carga horária se divide em três áreas de formação: 
Sociologia, Antropologia e Política. As disciplinas pedagógicas, que carcaterizam a 
licenciatura, são ofertadas pela Faculdade de Educação. O curso, de regime semestral, 
oferecia 90 vagas anuais com entrada pelo Vestibular e pelo PISM (Programa de 
Ingresso Seletivo Misto). Atualmente não há mais ingressos, tendo em vista a criação 
do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades que com o módulo profissionalizante 
e sequencial de Ciências Sociais, vem substituir o modelo ora avaliado. Quanto ao 
perfil do egresso o PPC enfatiza a formação de um cientista social que atue na 
compreensão e intervenção das atividades desenvolvidas nos espaços sociais, não 
somente orientando as instituições mas também contribuindo para as condições 
normativas de seu funcionamento. Cabe a esse profissional, analisar, propor e 
participar de processos que desencadeiem o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de 
atividades e instituições sociais e políticas, incluindo atividades relacionadas ao 
planejamento, construção e avaliação de políticas públicas e ações de gestão no 
terceiro setor. Um dos campos privilegiados de trabalho é a pesquisa acadêmica em 
nível de terceiro grau, bem como um amplo leque de pesquisas de opinião. Em 
complementação observa-se, no mesmo documento, que o egresso poderá atuar em 
instituições de ensino como docente na área.  

 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 
Síntese da ação preliminar à avaliação:  
A justificativa apresentada pelo Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da UFJF, 
por meio do coordenador do curso Raul Francisco Magalhães no sistema e-MEC é 
procedente, tomando por base os documentos e as entrevistas realizadas in loco. Há 
plausibilidade entre a justificativa apresentada e as ações propostas para sanear as 
possíveis deficiências.  

 

  



DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime 
Trabalho  

Vínculo 
Empregatício  

Tempo de 
vínculo 
initerrupto do 
docente com o 
curso 

ANDRE MOYSES 
GAIO  Doutorado  Integral  Estatutário  261 Mês(es) 

BEATRIZ DE BASTO 
TEIXEIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  299 Mês(es) 

EDUARDO 
ANTÔNIO 
SALOMÃO CONDÉ  

Doutorado  Integral  Estatutário  195 Mês(es) 

GILBERTO 
FELISBERTO 
VASCONCELLOS  

Doutorado  Integral  Estatutário  277 Mês(es) 

JESSE JOSE FREIRE 
DE SOUZA  Doutorado  Integral  Estatutário  56 Mês(es) 

JOAO DAL POZ 
NETO  Doutorado  Integral  Estatutário  71 Mês(es) 

JOSE ALCIDES 
FIGUEIREDO 
SANTOS  

Doutorado  Integral  Estatutário  283 Mês(es) 

MARCELO SOARES 
DULCI  Doutorado  Integral  Estatutário  208 Mês(es) 

MARCOS ALBERTO 
PATRONIS  Especialização  Integral  Estatutário  256 Mês(es) 

RAUL FRANCISCO 
MAGALHÃES  Doutorado  Integral  Estatutário  225 Mês(es) 

RUBEM BARBOZA 
FILHO  Doutorado  Integral  Estatutário  410 Mês(es) 

 

  

CATEGORIAS AVALIADAS 
Dimensão 1: Organização didática pedagógica  

1.1. 1.1. Implementação das políticas institucionais constantes no 
PDI*, no âmbito do curso.   Conceito referencial mínimo de 
qualidade:  Quando existe adequada articulação entre a gestão 
institucional e a gestão do curso; e as políticas institucionais para o 
curso, constantes no PDI*, estão adequadamente 
implementadas.   1.2. Funcionamento de instância(s) coletiva(s) de 
deliberação e discussão de questões inerentes ao desenvolvimento e 
qualificação do curso.   Conceito referencial mínimo de 
qualidade:    Quando a(s) instância(s) coletiva(s) de deliberação do 
curso prevista(s) nos documentos oficiais da instituição, e 

3  



verificada(s) in loco, têm constituição e atribuições que lhe(s) 
conferem funcionamento, representatividade (inclusive dos discentes) 
e adequada importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos do 
curso.    1.3. Coerência do PPC* e do currículo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais*.   Conceito referencial mínimo de qualidade: 
Quando o PPC* apresenta conteúdos curriculares adequadamente 
definidos, atualizados e coerentes com os objetivos do curso, com o 
perfil do egresso e com o dimensionamento da carga horária, sendo 
complementados por atividades extraclasse; e quando há adequada 
coerência do currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais* 
(quando estas existirem).   1.4. Adequação e atualização das ementas, 
programas e bibliografias dos componentes curriculares, considerando 
o perfil do egresso.   Conceito referencial mínimo de qualidade: 
Quando as ementas, os programas e a bibliografia indicada das 
disciplinas / unidades curriculares* estão adequadamente atualizados 
e coerentes com o perfil do egresso.   1.5. Adequação dos recursos 
materiais específicos do curso (laboratórios e instalações específicas, 
equipamentos e materiais) com a proposta curricular .   Conceito 
referencial mínimo de qualidade: Quando os laboratórios, instalações 
específicas, equipamentos e materiais necessários à realização das 
atividades acadêmicas do curso estão implantadas e em 
funcionamento, em quantidade e qualidade adequadamente coerentes 
e compatíveis com a proposta curricular.   1.6. Coerência dos 
procedimentos de ensino- aprendizagem com a concepção do 
curso.   Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando os 
procedimentos, a metodologia de ensino e os processos de avaliação 
implementados estão adequadamente coerentes com a concepção do 
curso e refletem adequadamente o compromisso com a 
interdisciplinaridade*, com o desenvolvimento do espírito científico e 
com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos.   1.7. Atividades 
acadêmicas articuladas à formação: a) prática profissional e/ou 
estágio (NSA*); b) trabalho de conclusão de curso (TCC*) (NSA*); 
c) atividades complementares e estratégias de flexibilização 
curricular.   Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando 
existem mecanismos institucionalizados de acompanhamento e 
cumprimento das atividades de prática profissional e/ou estágio, 
funcionando adequadamente; mecanismos adequadamente coerentes e 
efetivos de acompanhamento e de cumprimento do trabalho de 
conclusão de curso; e quando os mecanismos de acompanhamento e 
de cumprimento das atividades complementares, previstos no PPC* e 
efetivamente implantados, são adequadamente coerentes.   1.8. Ações 
implementadas em função dos processos de auto-avaliação e de 
avaliação externa (ENADE e outros).   Conceito referencial mínimo 
de qualidade:  Quando foram adequadamente implementadas ações 
acadêmico-administrativas, em decorrência dos relatórios produzidos 
pela auto-avaliação e pela avaliação externa (ENADE* e outros).  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  
As políticas institucionais para o Curso, constantes no PDI, estão adequadamente 
implementadas com contratação de docentes titulados por meio de concurso público, 



instalações físicas, investimentos realizados na capacitação do corpo docente e técnico-
administrativo, ampliação do acervo bibliográfico, implementações de projetos de 
pesquisa/extensão, e atualização de equipamentos e materiais no âmbito do curso. A 
UFJF possui CPA implantada desde 2005, sendo que a portaria nº 124 de 10/03/2008 
destituiu a CPA que era nomeada com vistas a constituir uma eleição dos novos 
membros, com regimento aprovado pela Resolução nº 21/2008 do Conselho Superior, 
sendo hoje composta por 11 membros efetivos (docentes, discentes, funcionários 
técnico-administrativos e representantes da sociedade civil). Existem mecanismos e 
instrumentos de avaliação implantados, com o objetivo de subsidiar as pesquisas e os 
resultados, que são analisados, aprovados, e divulgados, que reivindicam e 
implementam as melhorias necessárias e importantes para a IES.Verifica-se que o 
Coordenador do Curso tem conhecimento e participação efetiva no PPC e na gestão do 
curso. Sua qualificação corresponde às exigências de qualidade, possuindo mestrado e 
doutorado na área de Ciências Sociais, com experiência na docência há mais de 15 
anos e regime de trabalho de dedicação exclusiva.O PPC em análise está coerente com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas do curso no tocante à matriz curricular. 
Essa matriz e os seus conteúdos, bem como os planos de ensino estão adequadamente 
definidos, atualizados, nas disciplinas específicas das ciências sociais. As atividades 
relacionadas à pratica pedagógica são desenvolvidas na Faculdade de Educação assim 
como as disciplinas específicas da licenciatura. Observa-se que as bibliografias básicas 
não correspondem a literatura específica da formação do professor . São dois 
laboratórios de uso no curso: Laboratório de Metodologia de Pesquisa Científica e 
Laboratório de Pesquisas Focais. Não há laboratório específico para formação de 
professor.O PPC atende a demanda do mercado de trabalho local e nacional, define 
com clareza seus objetivos e o perfil do egresso. Além de contemplar a flexibilização, a 
interdisciplinaridade, o aproveitamento por competências, a utilização de tecnologias 
inovadoras e articulação da teoria com a prática, oss objetivos do curso consistem em 
“formar profissionais com espírito crítico para a análise das questões societárias, além 
de dotar esses agentes de dotar esses agentes de habilidades para intervenção prática 
nos diversos problemas que reclama a conjugação de ciência com discernimento ético, 
promovendo valores compartilhados pelos membros da sociedade”. A metodologia de 
ensino implantada está adequada à concepção do curso e à formação profissional do 
aluno. O número de vagas ofertadas é compatível com a infraestrutura física e corpo 
docente. Está previsto na estrutura curricular do curso 200 horas de atividades 
complementares, de livre escolha do discente, que estão normatizadas em regulamento 
próprio. Não há Trabalho de Conclusão de Curso com seu desenvolvimento previsto no 
regulamento acadêmico da IES. Os Estágios Curriculares obrigatórios ocorrem por 
meio da disciplina Prática de Ensino de Sociologia com Estágio Supervisionado, com 
carga horária de 400 horas.Os discentes estagiam em colégios públicos ou conveniados 
da região sob supervisão de um docente da Faculdade de Educação.Há um regulamento 
de estágio, por meio da Resolução Interna nº 001/2011 aprovado pelo Conselho da 
Faculdade de Educação em 08/12/2010. A UFJF oferece ao discente apoio 
psicossocial, financeiro, concessão de bolsas trabalho, alimentação e moradia. O Curso 
obteve o CPC 04, em 2008 contra 05 em 2005. O curso avaliado está em processo de 
extinção,houve reformulação e, a partir do segundo semestre de 2011, um novo projeto 
pedagógico o substituirá integrando o Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades.  
Conceito da Dimensão 1  
3  
Dimensão 2: Corpo docente, corpo discente e corpo técnico- administrativo  



2.1. 2.1. Formação acadêmica, experiência e dedicação do 
coordenador à administração e à condução do curso.   Conceito 
referencial mínimo de qualidade: Quando o coordenador possui 
graduação e titulação acadêmica obtida em programas de pós-
graduação stricto sensu na área do curso; experiência de magistério 
superior de cinco (5) anos; de gestão acadêmica de dois (2) anos e 
dedica, pelo menos, 20 horas semanais à condução do curso. 2.2. 
Caracterização (tempo de dedicação e de permanência sem 
interrupção), composição e titulação do Núcleo Docente 
Estruturante(NDE*).   Conceito referencial mínimo de qualidade: 
Quando todos os professores que constituem o NDE* possuem 
titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto 
sensu e, destes, 50% têm título de Doutor e  40% atuam 
ininterruptamente no curso desde o último ato regulatório.   2.3. 
Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao 
curso.   Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando, pelo 
menos, 50% dos docentes do curso têm titulação obtida em programas 
de pósgraduação stricto sensu - sendo que, dentre estes, 40% são 
doutores e 20% são contratados em tempo integral - e os titulados 
têm, pelo menos, quatro (4) anos de experiência acadêmica no ensino 
superior (considerar apenas as horas destinadas para as atividades da 
Mantida à qual pertence o curso).    2.4. Produção de material didático 
ou científico* do corpo docente.     Conceito referencial mínimo de 
qualidade: Quando 60% dos docentes do curso produziram material 
didático ou científico * nos últimos três (03) anos, correspondendo 
essa produção, em média, a três (3) materiais por docente .   2.5. 
Adequação da formação e experiência profissional do corpo técnico e 
administrativo.   Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando 
60% dos integrantes do corpo técnico e administrativo têm formação 
adequada às funções desempenhadas no âmbito do curso e possuem 
experiência profissional de, pelo menos, dois(2) anos .  

3  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  
O Curso de Graduação em Ciências Sociais (Licenciatura) não possui NDE 
constituído, embora conste no formulário on line a participação de professores no 
referido núcleo O coordenador do curso alega que o Colegiado de Curso é uma 
estrutura que cumpre a função proposta para o referido NDE e que há proposta de 
formação do núcleo para os próximos meses. O Colegiado do Curso é composto pelo 
total de docentes do curso de Ciências Sociais e dois representantes estudantis, sendo 
presidido pelo Diretor de Departamento, que se reúne periodicamente para tratar 
assuntos pertinentes às atividades acadêmicas. Quanto à titulação, o corpo docente do 
curso de Licenciatura em Ciências Sociais é composto por 19 professores sendo 
89,48% são doutores, 5,26% mestres e 5,26% especialistas. Dentre os docentes da 
licenciatura três deles são lotados na Faculdade de Educação.O Coordenador do Curso 
é Bacharel em Comunicação Social pela UFMG, com mestrado em Ciência Política 
pela UFMG e Doutorado em Ciência Política pelo IUPERJ. Quanto ao regime de 
trabalho verifica-se que 89,48% são dedicação exclusiva e 10,52% regime de 40 horas. 
Todos os docentes têm mais de cinco anos de experiência no magistério superior e 
profissional. Atualmente há 20 alunos matriculados e cursando a licenciatura em 
Ciências Sociais. A média de disciplinas por docente é 02, sendo 40 estudantes por 



disciplina teórica e prática.Em reunião com os discentes constatou-se que os mesmos 
revelam satisfação e envolvimento com o curso e se sentem aptos e motivados para a 
atuação na docência. A IES apresenta programas de pesquisa e de iniciação científica e 
de extensão com o corpo docente constituindo grupos, majoritariamente, cadastrados 
no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ. Existe recurso captado através de 
diversos editais da FAPEMIG e do CNPQ, CAPES sob responsabilidade do corpo 
docente e produção científica e publicações que resultam dos mesmos, revelando 
parcerias entre docentes e discentes. Quanto ao corpo docente, observa-se que há uma 
produção científica relevante e apenas 01 dos docentes não apresenta registro de 
produção científica nos últimos três anos. O total do corpo técnico-administrativo 
revela formação adequada às funções desempenhadas e experiência profissional de 
mais de 03 anos . Destaca-se que desse corpo técnico 03 membros possuem pós 
graduação 

Conceito da Dimensão 2  
3  
Dimensão 3: Instalação física  

3.1. 3.1. Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando os espaços físicos 
utilizados no desenvolvimento do curso atendem adequadamente aos 
requisitos de quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, 
iluminação, limpeza, acústica, ventilação, segurança, conservação e 
comodidade necessários às atividades que aí se desenvolvem. 3.2. 
Tipologia e quantidade de ambientes/laboratórios de acordo com a 
proposta do curso .   Conceito referencial mínimo de qualidade: 
Quando os ambientes e os laboratórios estão equipados de acordo 
com o especificado no PPC*, funcionam segundo a finalidade a que 
se destinam e correspondem adequadamente aos objetivos, diretrizes e 
finalidades consignados na proposta do curso. 3.3. Livros – 
Bibliografia Básica.   Conceito referencial mínimo de qualidade: 
Quando a bibliografia básica atende aos programas de todas as 
disciplinas / unidades curriculares* do curso, na proporção de um 
exemplar para oito (8) alunos previstos para cada turma, referentes 
aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de três (3) 
títulos), e está atualizada e tombada no patrimônio da IES. 3.4. Livros 
– Bibliografia Complementar.   Conceito referencial mínimo de 
qualidade: Quando a bibliografia complementar atende 
adequadamente às indicações bibliográficas complementares referidas 
nos programas das disciplinas / unidades curriculares*. 3.5. 
Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em 
multimídia. Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando 
existem: assinaturas de periódicos especializados, indexados e 
correntes, sob a forma impressa ou informatizada; bases de dados 
específicas (revistas e acervo em multimídia), que atendem 
adequadamente aos programas de todos os componentes curriculares 
e à demanda do conjunto dos alunos matriculados no curso.  

4  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  
As condições físicas da IES verificadas a partir da visita in loco como sala coletiva e 



gabinetes dos docentes, dependências da coordenação e secretaria, instalações 
sanitárias , áreas de alimentação, culturais e esportivas, laboratórios (de informática e 
de pesquisa), auditório de médio porte, afora outras instalações do campus encontram-
se adequadas às necessidades e em bom estado de conservação, comprovando-se 
também a presença de pessoal qualificado para a realização de conservação e 
manutenção.Há uma sala de reuniões, oito gabinetes para os docentes, equipados com 
computadores. As salas de aula em que ocorrem as disciplinas pedagógicas da 
Licenciatura em Ciências Sociais pertencem a Faculdade de Educação, tem capacidade 
média para 40 alunos com condições adequadas de iluminação e ventilação. Os 
docentes se utilizam de equipamento multimídia, mediante agendamento prévio. Para 
os discentes há um Infocentro com 14 computadores. As necessidades específicas do 
Curso de Ciências Sociais são atendidas por um laboratório de Metodologia em 
Ciências Sociais com 10 computadores para aprendizado de softwares de pesquisa e 
um laboratório de Pesquisas Focais, com isolamento acústico e equipamentos de áudio 
e vídeo. O Curso se utiliza de 01 auditório com 220 lugares, dividido com o Curso de 
História. Foi feita visita in loco as obras que estão sendo realizadas, com recursos do 
REUNI para ampliação, readequação e melhorias dos espaços físicos, sendo que há um 
prédio novo com inauguração já prevista. Há infraestrutura de segurança com postos de 
vigilância permanente e câmeras de monitoramento espalhadas pelo prédio, nos 
corredores. Considerou-se que os espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do 
Curso atendem adequadamente aos requisitos necessários. A Biblioteca é central, 
sendo que o Curso de Licenciatura dispõe também de uma biblioteca setorial específica 
da Faculdade de Educação. A bibliotecária responsável é a Sra Adriana Aparecida de 
Oliveira CRB6/1547 . Na Biblioteca Central São 39 funcionários sendo 07 deles com 
formação em biblioteconomiaA biblioteca Central dispõe de um espaço adequado à 
armazenagem, preservação e disponibilidade do acervo e as instalações com mobiliário 
e equipamentos que permitem garantir um funcionamento adequado. São 07 terminais 
de consulta, 02 salas para estudos em grupo, um salão de leitura com 90 cabines, um 
Infocentro com 30 máquinas para utilização livre a comunidade acadêmica e externa. 
O acervo geral é composto por 62030 títulos e 156616 exemplares, e o específico das 
Ciências Sociais é composto por 6018 títulos e 15417 exemplares. O acervo atende 
adequadamente os alunos do Curso, e os títulos indicados na bibliografia básica 
correspondem aos exemplares disponíveis. Constatou-se uma média de 01 exemplar da 
bibliografia básica para 08 alunos. A bibliografia complementar está disponibilizada 
em quantidade suficiente, respondendo as necessidades do Curso (previsto no PPC) e 
ao que está indicado nos planos de ensino.Sobre a biblioteca Setorial, para as 
licenciaturas, na Faculdade de Educação observa-se que dispõe de três auxiliares de 
biblioteca, dois terminais de consulta, dezesseis lugares de área comum, duas salas de 
leitura e vinte cabines de estudo individual e conta com o livre acesso ao acervo pelos 
alunos. A informatização do acervo e dos serviços de catalogação encontra-se em bom 
funcionamento, permitindo o acesso dos usuários a várias redes de informação como 
Periódicos CAPES, IBGE, BDTD, Catálogo Coletivo SeCS, LILACS,SCAD,COMUT. 
O sistema de acesso das bibliotecas é o SIGA (Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica), desenvolvido em software livre pela equipe de Gestão do conhecimento 
organizacional da UFJF. Atualmente a Biblioteca Central recebe 22 periódicos 
específicos da área de Ciências Sociais, em versão impressa. Registra-se ainda que o 
acervo de multimídia é composto por fitas de vídeo-cassete e DVDs com acervo 
adequado às necessidades do Curso de Ciências Sociais 

Conceito da Dimensão 3  



4  
REQUISITOS LEGAIS  

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais – DCN e com o Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia  

Sim  

Critério de análise:  
O currículo apresenta plena coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
para o caso de bacharelados e licenciaturas? O currículo e carga horária 
ministrada estão de acordo com o Catálogo, para o caso dos cursos   

4.2. Estágio supervisionado.  Sim  
Critério de análise:  
Está prevista, na matriz curricular, e com carga horária adequada, a oferta de 
estágio supervisionado, com seu respectivo regulamento?   

4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 5.626/2005)  Não  
Critério de análise:  
a) O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, como 
disciplina obrigatória, quando se tratar de curso de licenciatura ou curso de 
fonoaudiologia? 
 
b) Ou O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, como 
disciplina optativa, quando se tratar dos demais cursos superiores? 
  

 

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

Sim  

Critério de análise:  
A instituição apresenta condições adequadas de acesso para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida?   

4.5. NDE - Núcleo Docente Estruturante  Não  
Critério de análise:  
O curso possui Núcleo Docente Estruturante – NDE, responsável pela formulação 
do projeto pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, com 
titulação em nível de pós-graduação stricto sensu, e contrato de trabalho que 
assegure preferencialmente dedicação plena ao curso e à experiência docente?  

 

DISPOSIÇÕES LEGAIS  
O currículo apresenta plena coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais. O 
estágio supervisionado está previsto, na matriz curricular com carga horária de 400 
horas obrigatórias e supervisão docente, sendo regulamentado pela Resolução Interna 
001/2011/FACED de 08/12/2010. O PPC não prevê a disciplina Libras na estrutura 
curricular da Licenciatura em Ciências Sociais, não atendendo ao Decreto 5625/05, 
sendo que a IES ressalta a dificuldade em concursar um docente para ministrar a 
disciplina. O curso prevê carga horária de 2800 horas atendendo a legislação vigente 
Os prédios da instituição apresentam condições de acesso para portadores de 
necessidades especiais, contendo rampas e adequações de sanitários. Verifica-se que 



não há exigência de Trabalho de Conclusão de Curso prevista para formação do 
Licenciado em Ciências Sociais.O curso de Licenciatura em Ciências Sociais não 
apresenta NDE institucionalizado, apesar da informação de que existem "formas 
similares de atuação docente através de conselhos e colegiados" e projeto de 
intitucionalização de um NDE para os próximos meses.  
Considerações finais da comissão de avaliadores e Conceito final da Avaliação:  
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  
Esta comissão tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações 
sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas 
integrantes deste relatório, e considerando também os referenciais de qualidade 
dispostos na legislação vigente, atribuiu os seguintes conceitos por Dimensão: 
 
DIMENSÃO CONCEITO 
Dimensão 1 3 
Dimensão 2 3 
Dimensão 3 4 
 
Portanto, o curso Licenciatura em Ciências Sociais apresenta um perfil bom de 
qualidade, apresentando conceito final 03 (três). 
CONCEITO FINAL  
3  

 

 


