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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

A Universidade Federal do Pará é mantida pela Universidade Federal do Pará (UFPA), localizada na Rua Augusto Correa, nº 1, no Bairro
Guamá, em Belém (PA), e foi criada  pela Lei nº  3191, de 02  de julho  de 1957, inicialmente  congregando  sete faculdades federais,
estaduais e privadas existentes  na  cidade  de Belém. Foi estruturada  pelo  Decreto  nº 65.880, de 16  de  dezembro  de  1969, sendo
modificada em 04 de abril de 1978 pelo  Decreto  nº 81.520. Possui autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, caracterizando-se como universidade multicampi, com atuação no Estado do Pará e sede e foro legal na cidade de
Belém. Atualmente, além do campus de Belém, há 10 campi instalados nos seguintes municípios: Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves,
Cametá, Castanhal, Marabá, Soure, Capanema e Tucuruí.

O conjunto "Missão, Visão  e Princípios" da UFPA representa sua identidade institucional, facilitando  e promovendo a convergência dos
esforços humanos, materiais e financeiros, constituindo-se um conjunto de macro-balizadores que regem e inspiram a conduta e os rumos
da instituição em direção ao cumprimento do seu PDI.

Os documentos analisados apresentam como  Missão  da IES "produzir, socializar e transformar o  conhecimento  na Amazônia para a
formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade sustentável".

Como Visão, a IES declara seu objetivo como "ser referência nacional e internacional como universidade multicampi integrada à sociedade
e centro de excelência na produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural".

Como Princípios, apresenta "a universalização do conhecimento; o respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológica; o pluralismo
de idéias e de pensamentos; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos
acadêmicos; a excelência acadêmica; a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente".
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Instituição:

Nos termos do artigo 3° do seu Estatuto, a prática institucional da Universidade Federal do Pará apresenta os seguintes fins:

• estimular a criação cultural e o  desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, de forma a gerar, sistematizar, aplicar e difundir o
conhecimento em suas várias formas de expressão e campos de investigação científica, cultural e tecnológica;

• formar e qualificar continuamente profissionais nas diversas áreas do conhecimento, zelando pela sua formação humanista e ética, de
modo a contribuir para o pleno exercício da cidadania, a promoção do bem público e a melhoria da qualidade de vida, particularmente do
amazônida;

• cooperar para o  desenvolvimento  regional, nacional e internacional, firmando-se como  suporte técnico  e científico  de excelência no
atendimento aos serviços de interesse comunitário  e às demandas sócio-político-culturais para uma Amazônia economicamente viável,
ambientalmente segura e socialmente justa.

Atualmente, a Universidade Federal do Pará possui 50.575 alunos matriculados, assim distribuídos:

- 372 cursos de graduação, com 44.050 alunos;
- 70 cursos de especialização, com 3.040 alunos;
- 48 programas de mestrado com 2.501 alunos;
- 26 programas de doutorado com 984 alunos.

A constituição de sua estrutura organizativa está representada a seguir:

12 Institutos de formação acadêmica e de produção de conhecimento;
11 Campi no interior do Estado. O mais próximo está a 70 km de Belém, e o mais distante a 800 km;
5 Núcleos de produção de conhecimento;
2 Hospitais Universitários;
1 Escola de Aplicação;
1 Centro de Capacitação;
1 Centro de Convenções, com 1.000 lugares;
3 Parques Tecnológicos (Belém, Marabá e Santarém);
1 Sistema de Incubadora de Empresas;
34 Bibliotecas Universitárias;
1 Biblioteca Central;
33 Bibliotecas Setoriais localizadas na capital e nos campi do interior.

Curso:

O Curso  de Engenharia Naval está situado  na Rua Augusto  Correa, nº 1, no  Bairro  Guamá, em Belém (PA), e está autorizado  pela
Resolução nº 3601, de 10 de setembro de 2007. Tem 20 vagas e ingresso anuais autorizadas no ato da criação do Curso, na modalidade
presencial, e tem atualmente 116 estudantes regularmente matriculados, distribuídos em 10 semestres. Tem duração mínima de 4 anos
para integralização dos créditos e máxima de 9 anos. As disciplinas são oferecidas em módulos teóricos presenciais de até 20 estudantes e
de aulas práticas com até 20 estudantes, no turno diurno.

No  dia 07 de abril de 1931, no Instituto  Histórico  e Geográfico  do Pará foram lançados os fundamentos da criação de uma Escola de
Engenharia em Belém.

Sua criação ocorreu em 10 de abril daquele mesmo ano, com o nome de Escola de Engenharia do Pará. Inicialmente foi implantado apenas
o Curso de Engenharia Civil. A oficialização estadual da Escola ocorreu através do Decreto-Lei Estadual nº 1416, de 10 de novembro de
1934, tendo-se tornado Faculdade Livre (mantida pelo Sindicato dos Engenheiros do Pará), através do Decreto-Lei Estadual nº 3.023, de
08 de junho de 1938.

O reconhecimento  fFederal do  Curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharia do Pará foi concedido pelo  Decreto-Lei nº 7.215 do
Presidente da República, tendo sido publicado no Diário Oficial da União em 30 de maio de 1941.

A Escola de Engenharia do Pará foi pela segunda vez oficializada pela Lei Estadual nº 103, de 11 de dezembro de 1941, até que, através da
Lei Federal nº 3.191, de 02 de julho de 1957, foi enquadrada como unidade da Universidade Federal do Pará.

Com o advento da reforma universitária, a partir de 1º de janeiro de 1971 a Escola passou a ser designada como Centro Tecnológico da
Universidade Federal do Pará. O Curso de Engenharia Naval foi iniciado através da iniciativa de docentes dos Departamentos de Engenharia
Mecânica e Civil, visando a atender à necessidade da região. Tem mercado de trabalho promissor para os egressos do Curso.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

A Comissão de Avaliação designada para avaliar o projeto de reconhecimento do Curso de Engenharia Naval da Universidade Federal do
Pará – UFPA cuidou, preliminarmente, de acessar o sistema e-MEC a fim de colher subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos. Foram
lidos e verificados os documentos institucionais disponibilizados, principalmente o  PPC - Projeto  Pedagógico do Curso, o  PDI - Plano de
Desenvolvimento  Institucional, os diversos instrumentos legais - portarias e pareceres originários do MEC, além de outras informações
fornecidas pela IES no formulário eletrônico.

A agenda dos trabalhos, elaborada por acordo entre os dois membros avaliadores, foi enviada à IES, com antecedência à visita, e cumprida
integralmente. O trabalho in loco se iniciou na manhã do dia 19 de setembro de 2011, segunda-feira, com reuniões com os dirigentes da
IES, incluindo  o  Coordenador do  Curso, e com representantes da CPA. Em seguida, ocorrreram visitas às instalações físicas (salas de
docentes, sala do Coordenador, laboratórios, biblioteca, secretaria acadêmica etc.). No período da tarde, a Comissão iniciou a análise de
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Síntese da ação preliminar à avaliação:

documentos, iniciando pelas pastas de professores, e verificando a consistência entre os dados registrados pela IES no sistema e-MEC e a
documentação  apresentada. No  final da tarde, aconteceram as reuniões com alguns professores e alunos do  Curso, separadamente,
finalizando  os  trabalhos  desse  dia. No  dia  20  de  setembro  de  2011, iniciou-se  o  preenchimento  do  Relatório  de  Avaliação  on line,
concomitantemente com o estudo das documentações da IES que estavam disponíveis aos avaliadores. Essas atividades prolongaram-se
até o período da tarde. O fechamento dos trabalhos ocorreu por volta das 18h, quando houve a reunião final com os dirigentes da IES e o
Coordenador do Curso.

Algumas observações:

Está em construção, com previsão de entrega para dezembro de 2011, o  prédio  próprio  do Curso de Engenharia Naval, que contará,
segundo foi possível observar na planta do projeto, com salas de professores, biblioteca setorial, auditório, laboratórios e salas de aula,
além de área de convivência.

Algumas práticas de laboratório  hoje são  realizadas nas dependências das Engenharias Mecânica e Civil, mas existe a intenção  de, em
futuro próximo, o Curso de Engenharia Naval poder contar com seus próprios laboratórios.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto do
docente com o curso

ADALBERTO DA CRUZ LIMA Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

ANTONIO ADELMO FREIRE
BESERRA Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

ANTONIO AURELIO BANDEIRA
MONTEIRO Especialização Integral Estatutário 60 Mês(es)

CARLINDO LINS PEREIRA FILHO Especialização Parcial Estatutário 60 Mês(es)

CARLOS ALBERTO KNUDSEN Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

EDILSON LUIZ CASTRO DE
AQUINO Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)

EDUARDO MAGALHÃES BRAGA Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

HAMILTON PESSOA PICANÇO Mestrado Parcial Estatutário 60 Mês(es)

HARLEEN DOS SANTOS LOPES Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

HITO BRAGA DE MORAES Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

JOAO FRUTUOSO DANTAS
FILHO Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

JOAO FURTADO DE SOUZA Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

JOÃO GUILHERME VIANA
CORREA Especialização Integral Estatutário 60 Mês(es)

JOÃO TERTULIANO DE
ALMEIDA LINS NETO Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)

JORGE TEÓFILO DE BARROS
LOPES Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

JOSÉ RAIMUNDO SERRA
PACHA Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)

JUACI PICANCO DA SILVA Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

KAO YANG HO Graduação Integral Estatutário 60 Mês(es)

MAAMAR EL ROBRINI Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

Marco Antonio Cunha Machado Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

MOUNSIF SAID Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

NELIO MOURA DE FIGUEIREDO Especialização Integral Estatutário 60 Mês(es)

NEWTON SURE SOEIRO Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

PAULO SÉRGIO DE JESUS
GAMA Especialização Integral Estatutário 60 Mês(es)

RAIMUNDO VIEGAS JUNIOR Mestrado Integral Estatutário 60 Mês(es)

ROBERTO SERRA PACHA Especialização Integral Estatutário 60 Mês(es)

SIMONE DA GRACA DE
CASTRO FRAIHA Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

SUELI LIMA PEREIRA Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)
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CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: Organização didática pedagógica

1.1. Implementação das políticas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, no âmbito
do curso 5

1.2. Autoavaliação do curso 4

1.3. Atuação do coordenador do curso 5

1.4. Objetivos do curso  (indicador de destaque)  (destaque) 5

1.5. Perfil do egresso 5

1.6. Número de vagas 5

1.7. Conteúdos curriculares  (indicador de destaque)  (destaque) 5

1.8. Metodologia 5

1.9. Atendimento ao discente 4

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas 5

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional 5

1.12. Atividades complementares 5

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

1.1) As políticas institucionais constantes do PDI, no âmbito do Curso, são implementadas de forma plena. A Coordenação do Curso está
em plena sintonia com as linhas de trabalho da administração superior.

1.2) A auto-avaliação é uma prática institucional que inclui o Curso de Engenharia Naval. A Comissão de Auto-Avaliação foi recentemente
reestruturada  e colocou em prática  a auto-avaliação  em forma de  formulário  para  ser preenchido, mas o  retorno  ainda  está sendo
pequeno. Vai ser implementado o questionário de auto-avaliação on-line.

1.3) O atuação do Coordenador, observada por esta Comissão, foi positiva; essa apreciação foi confirmada na reunião com os discentes e
com os docentes. O foco no ensino, pesquisa e extensão foi aspecto importante observado por esta Comissão durante as entrevistas.

1.4) Os objetivos do Curso estão definidos de forma plena e a implementação - incluindo iniciativas de pesquisa, experiências práticas e de
extensão - expressa os compromissos institucionais em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão.

1.5) O perfil do egresso está bem definido e mantém coerência plena com as Diretrizes Curriculares Nacionais.

1.6) O  número  de  vagas proposto  está bem dimensionado  para atender plenamente às demandas da  região, à dimensão  de infra-
estrutura e do corpo docente. Esta Comissão acredita que um futuro aumento no número de vagas não diminuirá a qualidade do Curso
hoje observada.

1.7) Os conteúdos curriculares são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do Curso e com o perfil do egresso, com práticas
de laboratórios bem estruturadas, contando com equipamentos modernos. Parte dos laboratórios está passando por reforma em suas
instalações, incluindo melhoria do sistema elétrico para comportar, também, o aumento no número de equipamentos.

1.8) A metodologia utilizada para desenvolvimento das atividades do Curso é comprometida com a formação plena do aluno e com o
incentivo à pesquisa e extensão.

1.9) O atendimento ao discente é considerado bom, mas percebe-se que pode ser melhorado.

1.10)  A  instituição  demonstra  interesse  em  desenvolver  atividades  acadêmicas  de  bom  nível,  por  exemplo  por meio  da  Semana
Acadêmica, que acontece anualmente, com apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos discentes, recebendo convidados externos.
São realizadas visitas técnicas às indústrias da região. Alunos e docentes participam continuamente de eventos e visitas técnicas fora da
região, inclusive fora do Brasil.

1.11) O estágio supervisionado tem regulamento próprio; existem convênios com algumas das empresas instaladas na região.

1.12) Atividades complementares fazem parte da filosofia do Curso e os alunos são incentivados a participar.

Conceito da Dimensão 1

5

Dimensão 2: Corpo docente

2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante 5

2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE 3

2.3. Regime de trabalho do NDE 5

2.4. Titulação e formação do coordenador do curso 5

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso 5

2.6. Composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5

2.7. Titulação do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque) 3

2.8. Regime de trabalho do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque) 5
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica

2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou experîência do corpo docente 5

2.10. Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo integral" 5

2.11. Alunos por turma em disciplina teórica 5

2.12. Número médio de disciplinas por docente 5

2.13. Pesquisa e produção científica 5

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

2.1 - O NDE é composto pelo Coordenado do Curso e por 30% dos docentes, os quais participaram da implantação do PPC e colaboram
harmoniosamente com a consolidação do Curso.

2.2 - 80% dos membros do NDE têm título  acadêmico obtido em programas de pós-graduação strictu sensu; dentre estes, 87% têm
título de doutor.

2.3 - 100% dos membros do NDE são contratados em Regime de Tempo Integral ou de Tempo Parcial; destes, 90% estão no Regime de
Tempo Integral.

2.4 - O Coordenador do Curso é graduado em Engenharia Civil - área afim com o Curso ora em análise -, com mestrado e doutorado
exatamente na área de interesse do Curso de Engenharia Naval. Demonstrou ter 19 anos de experiência no magistério superior.

2.5 - O regime de trabalho do Coordenador do Curso é de tempo integral, e as horas reservadas à Coordenação satisfazem à relação
máxima de uma (1) hora para dezoito (18) vagas, considerando a somatório das vagas anuais do Curso, respeitado o patamar mínimo de
dez (10) horas semanais.

2.6 - O Colegiado do Curso é instalado formalmente pela IES, tem representatividade quanto à participação de professores do Curso, de
representantes do corpo discente e do corpo técnico de funcionários, todos com possibilidade de participarem ativamente nas decisões em
assuntos acadêmicos do Curso.

2.7 - O corpo docente do Curso é composto por 16 professores, dos quais 6 são doutores, 3 são mestres, 4 são especialistas e 3 são
graduados. Portanto, cerca de 60 % dos docentes têm titulação obtida em programas de pós-graduação strictu sensu e, destes, mais de
70% têm título de doutor.

2.8 - 100% dos docentes são contratados em regime de dedicação exclusiva (40 h/DE) ou de tempo integral (40 h).

2.9 - 80% dos docentes contratados têm mais de cinco anos de experiência acadêmica no ensino superior ou experiência profissional.

2.10 - Há 20 vagas autorizadas para o ingresso anual, todas para o período matutino. Assim, a relação entre o número de vagas anuais
autorizadas e o número “docente equivalente a tempo integral” é inferior a 20/1.

2.11 - O número de alunos em disciplinas teóricas é inferior a 50 alunos por professor equivalente.

2.12 -  A média de disciplinas por docente por ano  foi calculada: é 2,25. Considerando  que o  ingresso  para ocupação  das 20 vagas
autorizadas é anual, tem-se que a média de disciplinas por docente por semestre é inferior a dois.

2.13 - O Curso de Engenharia Naval utiliza os laboratórios já estruturados para os Cursos de Engenharia Mecânica e de Engenharia Civil,
que dão suporte ao Curso  ora em avaliação. Há projetos de pesquisa em desenvolvimento  por professores e alunos, com resultados
apresentados em congressos da área e com publicação em revistas científicas especializadas. Há financiamento de órgãos de fomento
estadual e nacional para diferentes áreas do Curso: há vários projetos de pesquisa aprovados sob responsabilidade de professores do
Curso. Alguns desses projetos têm financiamento de órgãos de fomento estadual e nacional. Tais recursos foram aplicados em aquisição
de equipamentos e adaptação da infraestrutura de alguns laboratórios e salas de aula utilizados pelo Curso de Engenharia Naval da UFPA.

Conceito da Dimensão 2

5

Dimensão 3: Instalação física

3.1. Sala de professores e sala de reuniões 5

3.2. Gabinetes de trabalho para professores 4

3.3. Salas de aula 5

3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 5

3.5. Registros acadêmicos 5

3.6. Livros da bibliografia básica  (indicador de destaque)  (destaque) 5

3.7. Livros da bibliografia complementar 5

3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes 4

3.9. Laboratórios especializados  (indicador de destaque)  (destaque) 5

3.10. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados 5

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

3.1) -  As salas de professores e de reuniões dos docentes estão  equipadas segundo  a finalidade delas. O Curso  oferece gabinete de
trabalho para o Coordenador, com acesso à Internet.
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica

3.2) - Uma sala de trabalho, com acesso à Internet, fica disponível para os professores. Embora haja docentes sem sala própria, está
sendo finalizada a construção de prédio novo para atender também aos docentes, além de outros objetivos do Curso.

3.3) -  As  sala  de  aula estão  equipadas  segundo  a  finalidade  e  atendem, de  forma excelente, aos requisitos de dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida.

3.4)  -  Para  atender ao  Curso  de  Engenharia  Naval,  existem  duas  salas  de  informática  com  capacidade  para  20  alunos  cada  uma.
Considerando  que  hoje  estão  matriculados  116 alunos nesse  Curso, tem-se  uma relação  média  de um (1) terminal para 3  alunos,
atendendo plenamente ao Curso de Engenharia Naval ora em avaliação.

3.5) - O sistema de registro acadêmico é informatizado. Através do Sistema SIE, a secretaria do Curso de Engenharia Naval registra notas,
faltas,  matrículas,  rematrículas,  aproveitamento  de  créditos,  diários  de  classe  etc.,  e  o  aluno  consulta  informações  sobre  sua  vida
acadêmica em terminal de computador colocado à disposição dele nas instalações da Faculdade - utilizando sua senha, recebida no ato da
matrícula.

3.6) - A bibliografia do Curso está dividida entre as disciplinas básicas e as específicas. Os livros das disciplinas básicas estão localizados na
Biblioteca Central e atendem às necessidades do  Curso. A bibliografia específica está dividida entre  a Biblioteca Central e a Biblioteca
Setorial, localizada na área do Curso de Engenharia Naval. Está em fase de construção o prédio próprio desse Curso, onde ficarão reunidos
seus laboratórios, salas de aula, salas de professores, setor administrativo e a biblioteca setorial num lugar só - o que atende plenamente
às necessidades do Curso.

3.7) - Em relação à bibliografia complementar, observa-se situação análoga à mencionada no item 3.6.

3.8) - Esta Comissão de Avaliação observou que há assinatura de vários periódicos nacionais e internacionais disponíveis no acervo. Algum
acréscimo na quantidade de títulos é desejada. Além disso, a IES tem acesso ao Portal de Periódicos Capes.

3.9) - O Curso de Engenharia Naval utiliza alguns laboratórios do  Curso  de Engenharia Mecânica e do Curso  de Engenharia Civil, e há
laboratórios próprios do Curso que estão em fase de construção.

3.10) Os laboratórios estão bem equipados. Observa-se que existe renovação de equipamentos e todos os laboratórios do  Curso de
Engenharia Mecânica estão recebendo ampla reforma nos prédios respectivos.

Conceito da Dimensão 3
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Dimensão 4: Requisitos legais e normativos

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) Sim

Observando  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Engenharia  Naval  verifica-se  que  existe  coerência  dos  conteúdos
curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais.

4.2. Estágio supervisionado. Sim

O estágio  supervisionado  está devidamente  normatizado  e  atende  à  Resolução  CNE/CES 11 de  2011 que  institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia referente ao número de horas mínimo do estágio supervisionado
(160h).

4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 5.626/2005) Sim

Embora não se observe na documentação a inclusão da disciplina optativa LIBRAS , existe uma diligencia no sistema e-mec
sobre este assunto e que foi atendido pela IES

4.4. Carga horária mínima e tempo mínimo de integralização Bacharelado: Parecer CNE/CES 08/2007 e Resolução
CNE/CES 02/2007;Licenciatura: Parecer CNE/CP 28/2001 e Resolução CNE/CP 02/2002; Pedagogia: Resolução
CNE/CES 01/2006).

Sim

A carga horária mínima para os cursos de engeharia, segunda a RESOLUÇÃO CNE Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007 indica
3600h. A carga horária do curso de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará é de 4060h, ou seja acima do valor
mínimo.

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

A IES apresenta boas condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida nos diversos ambientes
da universidade. Principalmente em alas de aula, biblioteca e laboratorios.

4.6. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso) Sim

O Trabalho  de Conclusão  de Curso  está definido  no  PPC, tem regulamento  proprio  everifica-se que está efetivamente
implantado.

4.7. NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007. Sim

O NDE está implementado e formado principalmente por docentes com mestrado e/ou doutorado em regime de dedicação
exclusiva.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4

4.1) A estrutura do curso de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará atende às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Engenharia.

4.2) O Estágio  Supervisionado está previsto  no PPC. As normatizações dessas atividades estão expressas em Regulamento próprio. A
carga horária prevista é de um mínimo  de 160 horas de atividades e é oferecido no décimo semestre. O Estágio  Supervisionado tem
norma própria aprovada pelo Colegiado do Curso.

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=ODQzNTQ=...
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4.3) Embora não se observe na documentação a inclusão da disciplina optativa LIBRAS, existe uma diligência no sistema E-MEC sobre este
assunto, e que foi atendida pela IES

4.4) A carga horária prevista no PPC para o Curso de Engenharia Naval é de 4.060 horas, sendo que 3.720 horas são para as disciplinas e
160 horas são para estágio. O Curso está estruturado para ser desenvolvido em 5 anos. O tempo mínimo de integralização é de 4 anos e
o tempo máximo é de 9 anos.

4.5) A IES atende à legislação relativa às condições de acesso para portadores de necessidades especiais. Tem sanitários adaptados para
cadeirantes, rampas de acesso e elevador.

4.6) O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência curricular, conforme as diretrizes curriculares, e as normatizações dessas
atividades  estão  expressas  em  regulamento  próprio,  e  compreende  atividades  nos  dois  últimos  semestres  do  Curso,  com
acompanhamento individualizado por um professor orientador.

4.7) O Curso possui NDE responsável pela formulação do projeto pedagógico do Curso, por sua implementação e desenvolvimento, com a
totalidade dos professores com titulação acadêmica em nível de stricto sensu e com contrato de trabalho que assegura a dedicação plena
ao curso.

Conceito da Dimensão 4

NAC

Considerações finais da comissão de avaliadores e Conceito final da Avaliação:

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta  Comissão, tendo  realizado  as considerações  sobre cada uma das três dimensões avaliadas  e sobre  os requisitos legais, todas
integrantes deste Relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por Dimensão:

Dimensão 1: conceito 5;
Dimensão 2: conceito 5;
Dimensão 3: conceito 5.

Em razão do acima exposto, e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES - e neste instrumento de avaliação, o  Curso de Engenharia Naval apresenta um
perfil muito bom de qualidade.

CONCEITO FINAL
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