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CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI (UFSJ) é uma instituição federal de ensino
superior,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público  –  Federal,  vinculada ao  Ministério  da  Educação,  com
unidade sede da mantenedora e mantida situada na PRAÇA FREI ORLANDO, 170, Centro, São João del
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Instituição:

Rei - MG - CEP 36307-352. Originou-se de três instituições de ensino superior existentes em São João
del-Rei,  na  década  de  1980: Faculdade  Dom Bosco de  Filosofia,  Ciências e  Letras;  Faculdade  de
Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis e Faculdade de Engenharia Industrial. Num contexto
de resgate histórico, nasce a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (Funrei), após a assinatura
da Lei nº 7.555 de 18 de dezembro de 1986 pelo então Presidente José Sarney. Em 19 de abril de 2002, a
instituição é transformada em Universidade Federal, Lei 10.425, publicada no DOU de 22/04/2002.
A UFSJ conta, hoje, com seis campi, três campi em São João del-Rei: Santo Antônio, Dom Bosco e
Tancredo Neves, além do Centro Cultural Risoleta Neves, conhecido historicamente como "Solar da
Baronesa".
Em São João del-Rei são oferecidas cerca de 1500 vagas a cada ano, distribuídas entre 24 cursos de
graduação. Para atender ao projeto de expansão do governo federal, implantou, em 2008, o Campus Alto
Paraopeba,  que  oferece  cinco  cursos  de  graduação  na  área  de  Engenharia,  e  a  5ª  unidade,  em
Divinópolis, o Campus Centro-Oeste Dona Lindu, com quatro cursos na área de Saúde. Em 2010, Sete
Lagoas recebeu o 6º campus da UFSJ, o sexto, que leva o nome da cidade com cursos de Engenharia
Agronômica e  Engenharia  de Alimentos.  Atualmente  os campi já  totalizam 43 cursos de  graduação
presenciais e três a distância.
Para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, a UFSJ, em novembro de 2012, apresenta
um quadro  de  637  docentes  efetivos  e  420  técnicos-administrativos,  uma  Pós-Graduação  com 15
mestrados e 2 doutorados (Stricto Sensu).
Desde  1997,  vem  ofertando  Cursos  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  (Especialização)  em  diversas
áreas:Administração; MBA em Gestão Estratégica e de Pessoas; MBA em Gestão Pública; Residência
em Área Profissional de Saúde.
Além dessas especializações presenciais, a UFSJ ministra, na modalidade a distância (EAD), as seguintes
pós-graduações  lato  sensu:  Educação  Empreendedora;  Práticas  de  Letramento  e  Alfabetização;
Matemática; Mídias na Educação; Gestão Pública; Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal. Nessa
modalidade,  a  UFSJ oferece  ainda  os  cursos  de  graduação  em Administração  Pública,  Pedagogia,
Matemática, além de vários cursos de extensão.
Segundo  o  Projeto  Pedagógico  Institucional (PPI),  a  missão  da  UFSJ é:  “  (...)  produzir  e  difundir
conhecimentos, articulando ensino, pesquisa e extensão e proporcionando uma formação acadêmica e
profissional orientada por preceitos e valores técnico-científicos, éticos e humanísticos”.
A cidade, que evoluiu de arraial minerador para importante pólo comercial é responsável por uma mescla
de estilos arquitetônicos que tem origem na arte barroca, passa pelo ecletismo e alcança o moderno. Na
área da economia e finanças, com o esgotamento das minas a atividade agropecuária é que vai ter maior
relevância, uma agricultura de subsistência, com pequenos excedentes para comercialização e criação de
gado leiteiro, com produção de laticínios, bem como de eqüinos das raças campolina e mangalarga. Entre
as atividades industriais desenvolvidas na região, encontram-se a produção de cimento e  ferro-ligas,
mineração e atividade manufatureira. Ações vêm sendo empreendidas visando estímulo ao turismo. A
tipicidade econômica da região, onde prevalece o pequeno negócio, seu conservadorismo administrativo
e sua tradição cultural requerem uma parceria no sentido da modernização e inovação, configurando-se
aí, portanto, um grande desafio para uma universidade que se queira integrar à comunidade.

Curso:

O Curso de Teatro Licenciatura, da Universidade Federal de São João Del-Rei, está sediado no Campus
Tancredo de Almeida Neves – CTAN, Av. Visconde do Rio Preto, s/n° - Colônia do Bengo - São João
del-Rei - MG - CEP: 36301-360.
Aprovado/criado  através  da  Resolução  UFSJ/CONSU nº  33,  REUNI,  de  22  de  outubro  de  2007,
publicado  em 23/10/2007,  começou  a  funcionar  02  de  março  de  2009.  O  Curso  é  oferecido  na
modalidade presencial, com carga horária de 2800 horas totais, com tempo mínimo de integralização de 3
anos, tempo padrão de 4,5 anos e máximo de 6 anos. O Conselho Universitário da UFSJ autorizou para o
Curso de Licenciatura Teatro 25 vagas anuais, no período noturno.
A coordenação está  a cargo do Prof.  Alberto Ferreira  da Rocha Júnior  (Alberto Tibaji),  que possui
Graduação em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) (1987),
Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991) e Doutorado em Artes pela
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Curso:

Universidade de São Paulo (2002), Pós Doutorado na UNIRIO (2012).
Está há vinte anos em exercício na IES, sendo dois meses como coordenador do curso.
O Coordenador é contratado em regime integral (DE), dispõe de uma carga horária de 20 horas semanais
para atuar junto à coordenação, além de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O Núcleo Docente Estruturante-NDE do curso de Teatro da UFSJ, de acordo com a Resolução nº 11, de
19 de março de 2012, do CONSU-UFSJ, é composto pelo Coordenador do curso, que é seu presidente, e
por quatro docentes que ministram disciplinas no curso, é instaurado oficialmente pelas Portarias Nº157,
de 6/2/2013 e Nº232 de 25/2/2013. É composto pelo coordenador do curso Alberto Ferreira da Rocha
Júnior (Alberto Tibaji) (Doutor) e pelos professores Juliana Alves Drummond (Doutor), Adilson Roberto
Siqueira (Doutor), Inês Karin Linke Ferreira (Doutora), Cláudio José Guilerduci (Doutor), todos com
participação ativa na concepção do Projeto Pedagógico do Curso, apresentando titulação stricto sensu e
contratados em regime de trabalho de tempo integral (DE), sendo o tempo médio de permanência dos
docentes no NDE de oito meses e a média de permanência do corpo docente no curso de três anos.

 

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

O processo nº 201305983, protocolado em 30/05/2013, refere-se ao Reconhecimento do Curso de Teatro
(Presencial – Licenciatura), da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). Não houve divergência
do endereço do ofício de designação e da visita. O curso oferece 25 (vinte e cinco) vagas anuais, no
turno noturno.
Foi feita a leitura da documentação postada no Portal do e-MEC, foram verificadas as formas e  os
procedimentos  para  avaliação  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  indicando  as  avaliações
presenciais, pesos das avaliações, periodicidade das atividades avaliativas e desempenho mínimo para
aprovação, assim como as formas de avaliação do projeto do curso, conforme ressalvas identificadas no
despacho saneador do processo.
Para tanto, a comissão de avaliação procedeu à análise do Formulário Eletrônico (FE), do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e nestes procedeu à leitura
da  documentação  disponibilizada  pela  IES,  listando  os principais  aspectos  a  serem observados  nas
dimensões que compõem a avaliação. Analisou o PDI e suas relações com o PPC, os currículos dos
docentes e suas titulações, a matriz curricular e seus desdobramentos, bibliografias e ementário. Planejou
a entrevista da direção da instituição avaliada, da coordenação do curso, dos membros do NDE, dos
professores, da CPA e dos alunos.
Resultante dessas ações e análise dos documentos, a comissão planejou a verificação das informações
encaminhadas ao E-MEC para subsidiar a avaliação de reconhecimento do Curso de Teatro Licenciatura
da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente
com o curso

Adilson Roberto Siqueira Doutorado Integral CLT 55 Mês(es)

Alberto Ferreira da Rocha
Júnior

Doutorado Integral CLT 237 Mês(es)

Ana Cristina Martins Dias Mestrado Integral CLT 55 Mês(es)

André Luiz Lopes Magela Mestrado Integral CLT 3 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente
com o curso

Carina Maria Guimarães
Moreira

Mestrado Integral CLT 3 Mês(es)

Carlos Frederico Bustamante
Pontes

Mestrado Integral CLT 25 Mês(es)

Cláudia Mariza Braga Doutorado Integral CLT 187 Mês(es)

Cláudio Alberto dos Santos Doutorado Integral CLT 55 Mês(es)

Cláudio José Guilarduci Doutorado Integral CLT 24 Mês(es)

Cleuzilaine Vieira da Silva Especialização Integral Estatutário 6 Mês(es)

INES KARIN LINKE
FERREIRA

Doutorado Integral CLT 36 Mês(es)

JULIANA ALVES MOTA
DRUMMOND

Doutorado Integral CLT 36 Mês(es)

JULIANA REIS MONTEIRO
DOS SANTOS

Mestrado Integral CLT 3 Mês(es)

LARISSA MEDEIROS
MARINHO DOS SANTOS

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Marcelo Eduardo Rocco de
Gasperi

Mestrado Integral CLT 24 Mês(es)

MARIA JAQUELINE DE
GRAMMONT MACHADO
DE ARAUJO

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Telma Rosa de Andrade Graduação Integral CLT 6 Mês(es)

VALÉRIA LEITE BRAGA Graduação Integral Estatutário 6 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

1.1. Contexto educacional 5

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 4

1.3. Objetivos do curso 5

1.4. Perfil profissional do egresso 4

Justificativa para conceito 4:

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

4

Justificativa para conceito 4:

1.6. Conteúdos curriculares 4

Justificativa para conceito 4:

1.7. Metodologia 5

Justificativa para conceito 5:

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio4
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado

Justificativa para conceito 4:

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades
complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas
diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares

5

Justificativa para conceito 5:

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam
TCC no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de TCC

5

Justificativa para conceito 5:

1.11. Apoio ao discente 4

Justificativa para conceito 4:

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 4

Justificativa para conceito 4:

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

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

4

Justificativa para conceito 4:

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam
material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de
autorização, considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para cursos
presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e
estudantes no PPC, obrigatório para cursos a distância

NSA

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

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

Justificativa para conceito 4:

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério
de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e
centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à
matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s)
hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do
curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento
primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a
referir casos que necessitem cuidados especializados)

5

Justificativa para conceito 5:

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas,
NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino5
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

no PPC

Justificativa para conceito 5:

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é Curso de Medicina.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é Curso de Medicina.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é Curso de Medicina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O Projeto Pedagógico do Curso contempla  de maneira excelente,  as demandas efetivas de natureza
econômica e social.
As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no PDI estão implantadas,
muito bem, no âmbito do curso. O PDI da UFSJ, previsto para o período de 2008 a 2018, no entanto,
trata do Curso de Teatro especificamente em termos da implantação do Curso e da viabilização de sua
respectiva estrutura física, sem enfatizar metas em outros âmbitos de abrangência do Curso.
Os objetivos do  curso apresentam excelente  coerência,  em uma análise  sistêmica  e  global,  com os
aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional.
O perfil profissional expressa muito bem as competências do egresso, carecendo apenas de maior foco
em relação à aplicação pedagógica dos conhecimentos adquiridos sobre os elementos da cena.
A estrutura curricular implantada contempla,muito bem, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total, articulação da teoria com a
prática.  As  unidades  curriculares  Estágios  poderiam ser  subdivididas em quatro,  permitindo  maior
coerência  na relação carga horária X semestre. Comentários positivos a respeito da formação sólida
gerada por esta estrutura curricular foram feitos tanto na reunião com os discentes quanto na reunião
com os docentes.
Os conteúdos curriculares implantados possibilitam, muito bem, o desenvolvimento do perfil profissional
do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das
cargas horárias e adequação da bibliografia. A bibliografia, no entanto, poderia ser melhor organizada
entre básica e complementar.
As atividades pedagógicas apresentam excelente coerência com a metodologia implantada.
O estágio  curricular  supervisionado  implantado  está  muito  bem institucionalizado,  considerando  os
aspectos:  carga  horária,  existência  de  convênios,  formas de  apresentação,  orientação,  supervisão  e
coordenação.
As atividades complementares implantadas estão institucionalizadas, de maneira excelente, considerando
os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.
O  trabalho  de  conclusão  de  curso  implantado  está  regulamentado/institucionalizado,  de  maneira
excelente, considerando os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação.
O apoio ao discente implantado, conforme foi constatado na análise dos documentos institucionais e na
reunião com os discentes, contempla, muito bem, os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico,
de atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades complementares e de
participação em centros acadêmicos e em intercâmbios.
As  ações  acadêmico-administrativas,  em decorrência  das  autoavaliações  e  das  avaliações  externas
(avaliação de curso, ENADE, CPC), no âmbito do curso, estão muito bem implantadas, como ficou
demonstrado nos relato da CPA e do NDE, pelo entendimento da necessidade de reforma curricular
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

recentemente realizada , que separou os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Teatro.A CPA também
relatou as adequações na estrutura física do curso, que foram resultado das ações de autoavaliação.
As tecnologias de informação e comunicação (TICs) implantadas no processo de ensino-aprendizagem
permitem executar, muito bem, o projeto pedagógico do curso.
Os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos processos de ensino-aprendizagem atendem,
muito bem, à concepção do curso definida no seu Projeto Pedagógico do Curso. A nota mínima para
aprovação consta do Regimento da UFSJ.
O número de vagas implantadas corresponde, de maneira excelente, à dimensão do corpo docente e às
condições de infraestrutura da IES.
As ações ou convênios que promovem integração com as escolas da educação básica das redes públicas
de ensino estão implantados de maneira excelente com abrangência e consolidação.

Conceito da Dimensão 1

4.4

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

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 5

Justificativa para conceito 5:

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5

Justificativa para conceito 5:

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância   (Indicador
específico para cursos a distância)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é EAD.

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

5

Justificativa para conceito 5:

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

5

Justificativa para conceito 5:

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

5

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50%
Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a
60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito
5 – maior ou igual a 80%)

5

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar5
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura     (Para os
cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:
Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a
40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e
menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor
que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo
menos, 5 anos)

Justificativa para conceito 5:

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)  
Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais

4

Justificativa para conceito 4:

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui,
pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo
menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo
menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)  

5

Justificativa para conceito 5:

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes   NSA para cursos
presenciais, obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de docentes e o
número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)

NSA

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4

Justificativa para conceito 4:

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5

Justificativa para conceito 5:

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins de autorização,
considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros
anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para
cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária
total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004 

NSA

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de
autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais.
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20%
da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria
4.059/2004

NSA

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

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

about:blank
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cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme
Portaria 4.059/2004 

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é Curso de Medicina.

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos  

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é Curso de Medicina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

A atuação do NDE, instituído pelas Portarias Nº157, de 6/2/2013 e Nº232 de 25/2/2013, é excelente,
considerando,  em  uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  concepção,  acompanhamento,
consolidação e avaliação do PPC.
A atuação do Coordenador é excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
gestão do curso, relação com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados superiores.
Destaca-se que o Coordenador possui 20 (vinte) anos de experiência profissional, somando magistério
superior e gestão acadêmica, sendo destas 20 (vinte) anos de magistério superior.
O regime de trabalho do Coordenador é de tempo integral DE, sendo que a relação entre o número de
vagas anuais autorizadas (25) e as horas semanais dedicadas à Coordenação é menor que 10. Cabe
salientar que ficou demonstrado na visita in loco que o coordenador dedica à coordenação do Curso pelo
menos 20 hs semanais.
O percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é
maior que 75%, sendo o percentual de doutores do curso é maior que 35%. Ressalte-se que a maior parte
do corpo docente possui formação em Pós-graduações na área de Teatro ou áreas afins.
O percentual do corpo docente efetivo com regime de trabalho de tempo integral DE, sendo que mais de
80% do corpo docente  efetivo possui experiência  profissional (excluída  as atividades no magistério
superior) de, pelo menos, 2 anos.
Um contingente maior ou igual a 40% do corpo docente efetivo tem, pelo menos, 3 anos de experiência
no exercício da docência na educação básica.
Maior ou igual a oitenta por cento (80%) do corpo docente efetivo possui experiência de magistério
superior de pelo menos 3 anos.
O  funcionamento  do  colegiado  implantado  está  muito  bem  institucionalizado/regulamentado,
considerando,  em uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  representatividade  dos  segmentos,
periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões.
A análise da documentação comprobatória dos currículos permitiu constatar que pelo menos 50% dos
docentes têm mais de 9 produções nos últimos 3 anos, o que demonstra excelente inserção destes no
campo artístico-científico, tanto no país quanto, alguns, também no exterior.

Conceito da Dimensão 2

4.8

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes
Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e
Documentação Comprobatória.

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de
autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

5

Justificativa para conceito 5:

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

Justificativa para conceito 4:

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:A IES possui gabinetes de trabalho para 100% dos
docentes do curso

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

5

Justificativa para conceito 5:

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

3

Justificativa para conceito 3:

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia
básica disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1
título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passam
a figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas
anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)

4

Justificativa para conceito 4:

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da
bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

Justificativa para conceito 3:

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos
relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam a
figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou
igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 –
maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)

5

Justificativa para conceito 5:

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

5

Justificativa para conceito 5:

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

5
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obrigatório verificar a brinquedoteca

Justificativa para conceito 5:

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

5

Justificativa para conceito 5:

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)  
NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância

NSA

Justificativa para conceito NSA:É curso presencial.

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de
direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos  

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Direito.

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação  
Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais
cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Direito.

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   Obrigatório para o
curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam unidades
hospitalares de ensino e complexo assistencial no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Medicina.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Medicina.

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que
não contemplam biotério no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Medicina.

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam laboratórios de ensino no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Medicina.

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam laboratórios de habilidades no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Medicina.

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Medicina.

3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Medicina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo integral são excelentes considerando,

about:blank
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em uma análise  sistêmica e  global,  os aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática  em
função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade.
O espaço destinado às atividades de coordenação é muito bom considerando, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: dimensão, equipamentos, conservação, gabinete individual para coordenador, número
de funcionários e atendimento aos alunos e aos professores. No entanto, há apenas uma funcionária
terceirizada que atende toda a demanda da coordenação do curso.
Apesar de 100% dos professores terem gabinete  individual,  existe  uma outra  sala  para  reuniões de
grupos.
As salas de aula implantadas para o curso são excelentes considerando, em uma análise sistêmica e
global,  os  aspectos:  quantidades  e  número  de  alunos  por  turma,  disponibilidade  de  equipamentos,
dimensões  em  função  das  vagas  previstas/autorizadas,  limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,
acessibilidade,  conservação e  comodidade.  Constatou-se,  na  visita  in loco,  que  foram construídas e
devidamente equipadas salas que atendem as especificidades do Curso de Teatro.
O acesso  à  informática  para  o  curso  atende  de  maneira  suficiente,  considerando,  em uma  análise
sistêmica  e  global,  os aspectos:  quantidade  de  equipamentos  relativa ao  número  total  de  usuários,
acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e softwares e
adequação  do  espaço  físico.  Embora  existam laboratórios  de  informática,  que  possam atender  aos
discentes do curso de teatro, estes carecem de atendimento regular, pois dependem de bolsistas que
coordenem seu funcionamento.  Na  visita  in  loco  o  laboratório  de  informática  da  biblioteca  estava
fechado por falta de bolsista, questão que se apresenta frequente, de acordo com o depoimento dos
discentes.
O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, está disponível na
proporção média de um exemplar para a faixa de 5 a menos de 10 vagas anuais autorizadas, de cada uma
das  unidades  curriculares,  de  todos  os  cursos  que  efetivamente  utilizam o  acervo,  além de  estar
informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, três títulos por unidade curricular, com dois
exemplares  de  cada  título  ou  com acesso  virtual.  Cabe  informar  que  na  descrição  das  unidades
curriculares, no PPC, a bibliografia complementar aparece mesclada à bibliografia básica, o que dificulta
a diferenciação entre uma e outra, como já foi relatado na dimensão 1.
Há acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma virtual ou impressa
maior ou igual a 20 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, com acervo atualizado em
relação aos últimos 3 anos.
Os  laboratórios  didáticos  especializados  implantados  com  respectivas normas  de  funcionamento,
utilização e segurança atendem, de maneira excelente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos:
quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas autorizadas.
Os laboratórios  especializados  implantados  com respectivas  normas de funcionamento,  utilização  e
segurança atendem, de maneira excelente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação,
acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos.
Assim  como  os  serviços  dos  laboratórios  especializados  implantados  com  respectivas  normas  de
funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira excelente, em uma análise sistêmica e global,
aos aspectos: apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade.

Conceito da Dimensão 3

4.4

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

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

Sim

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

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

Sim

Critério de análise:

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

A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas
que  dizem  respeito  aos  afrodescendentes  estão  inclusas  nas  disciplinas  e  atividades
curriculares do curso como, por exemplo, mas diferentes unidades programáticas: Unidade
Introdução  à  Estruturação  e  à  Criação  Teatrais:  Cenografia, indumentária  e  elementos
etno-raciais; Dramaturgia africana e afrodescendente; Unidade Programática Introdução à
Fundamentação Sócio-Cultural: Arte e  estética  africana e  afrobrasileira;  História  da Arte
Africana  e  Afrobrasileira;  Manifestações  para-teatrais  das culturas  afro-brasileiras  e
indígenas;  O  teatro  africano  e  afrobrasileiro;  Teatro  e  etnicidade;  A  presença  negra  e
afrodescendente  na  cena  brasileira;  Unidade  Programática  "Introdução  às  Práticas  de
Atuação": Jogos etno-raciais e suas possibilidades cênicas; Expressão corporal e as raízes
africanas,  indígenas,  europeias  e  asiáticas  da  nação  brasileira;  Unidade  Programática
"Práticas  como  Componente  Curricular":  Princípios  e  características  da  perfomance
afro-ameríndia;  A  musicalidade  afro,  afrodescendente  e  indígena  e  seus  usos  na  cena;
Unidade  Programática  "Teorias e  Práticas sobre  o Ensino do Teatro": a  cultura  (direitos
humanos, relações etno-raciais);  Jogos indígenas e africanos;  Estudo da educação etnico-
racial no Brasil; O negro e o índio e as políticas públicas no Brasil.

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

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

O Corpo Docente é constituído de 9 doutores, 6 mestres, todos efetivos do curso.

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

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

O  NDE  atende  à  normativa  pertinente:  Resolução  CONAES  N°  1,  de  17/06/2010,
constitui-se de grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante
no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do
curso, com liderança acadêmica no âmbito do mesmo, produção de conhecimentos na área,
no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões da instituição.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é CST.

Critério de análise:

A  denominação  do  curso  está  adequada  ao  Catálogo  Nacional  dos  Cursos Superiores  de
Tecnologia?

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria
N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é CST.

Critério de análise:

Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de Conclusão
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de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso possui carga horária igual ou superior ao
estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?

4.7.

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução
CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N°
04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002
(Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia)

 

Sim

Critério de análise:

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

4.8.

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

Sim

Critério de análise:

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

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

Sim

Critério de análise:

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

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida,
de acordo com Dec. N° 5.296/2004, condições implantadas.

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

Critério de análise:

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

O PPC oferece a disciplina Libras na estrutura curricular do curso, de acordo com o Dec. N°
5.626/2005.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é EAD.

Critério de análise:

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

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

Sim

Critério de análise:

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

As informações acadêmicas exigidas estão  disponibilizadas na  forma  impressa  e  virtual,
conforme Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC
N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010.

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e DecretoSim

about:blank

14 de 16 29/10/2013 08:35



Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,
quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

Critério de análise:

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

Há  integração  da  educação  ambiental  às  disciplinas  do  curso  como,  por  exemplo,  nas
diferentes unidades programáticas: Unidade Introdução à Estruturação e à Criação Teatrais:
Iluminação  e  Meio  Ambiente,  Direção  teatral  e  Meio  Ambiente;  Unidade  Programática
Introdução à Fundamentação Sócio-Cultural: Ética e Meio Ambiente; Unidade Programática
"Introdução às Práticas de Atuação": uso de material reciclável e de sucata na confecção de
cenários, figurinos; Unidade Programática "Teorias e Práticas sobre o Ensino do Teatro":a
cultura e o meio ambiente, Educação, cultura e sustentabilidade; As relações entre sociologia
e meio ambiente.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

O Curso de Teatro (Presencial-Licenciatura), foi aprovado/criado através da Resolução UFSJ/CONSU nº
33, REUNI, de 22 de outubro de 2007, publicado em 23/10/2007, e começou a funcionar em 02 de
março de 2009. O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Teatro,
de acordo com a RESOLUÇÃO CNE/CES, Nº 4 DE 8 DE MARÇO DE 2004.
A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem
respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas disciplinas e atividades curriculares do curso como, por
exemplo,  mas  diferentes  unidades  programáticas:  Unidade  Introdução  à  Estruturação  e  à  Criação
Teatrais: Cenografia, Indumentária e elementos etno-raciais;  Dramaturgia africana e afrodescendente;
Unidade  Programática  Introdução  à  Fundamentação  Sócio-Cultural:  Arte  e  estética  africana  e
afrobrasileira;  História  da  Arte  Africana  e  Afrobrasileira;  Manifestações  para-teatrais  das  culturas
afro-brasileiras e indígenas; O teatro africano e afrobrasileiro; Teatro e etnicidade; A presença negra e
afrodescendente na cena brasileira; Unidade Programática "Introdução às Práticas de Atuação": Jogos
etno-raciais e suas possibilidades cênicas; Expressão corporal e as raízes africanas, indígenas, europeias e
asiáticas da nação brasileira; Unidade Programática "Práticas como Componente Curricular": Princípios
e características da perfomance afro-ameríndia; A musicalidade afro, afrodescendente e indígena e seus
usos na cena; Unidade Programática "Teorias e Práticas sobre o Ensino do Teatro": a cultura (direitos
humanos, relações etno-raciais); Jogos indígenas e africanos; Estudo da educação etnico-racial no Brasil;
O negro e o índio e as políticas públicas no Brasil.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de grupo de docentes com atribuições acadêmicas de
acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto
pedagógico do curso, com liderança acadêmica no âmbito do mesmo, produção de conhecimentos na
área, no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões da instituição.
O corpo docente  efetivo  tem em sua  totalidade  formação em pós-graduação e  atende  à  normativa
pertinente.
O curso também atende à carga horária mínima em horas estabelecidas na Resolução CNE/CP 2 /2002,
assim como ao tempo de integralização estipulado na mesma Resolução. Conforme Dec. N° 5.296/2004,
apresenta condições implantadas de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, há
inserção da Disciplina obrigatória de Libras (Dec. N° 5.626/2005). As informações acadêmicas exigidas
estão disponibilizadas na forma impressa e virtual, conforme Portaria Normativa MEC n° 40/2007, de
12/12/2007, publicada no DOU de 13/12//2007, que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de
trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no
sistema federal de educação.
Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso como, por exemplo, nas diferentes unidades
programáticas: Unidade Introdução à Estruturação e à Criação Teatrais: Iluminação e Meio Ambiente,
Direção teatral e Meio Ambiente; Unidade Programática Introdução à Fundamentação Sócio-Cultural:
Ética e Meio Ambiente; Unidade Programática "Introdução às Práticas de Atuação": uso de material
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reciclável e de sucata na confecção de cenários, figurinos; Unidade Programática "Teorias e Práticas
sobre  o Ensino do  Teatro": a  cultura  e  o  meio  ambiente,  Educação,  cultura  e  sustentabilidade;  As
relações entre sociologia e meio ambiente.
O curso atende aos requisitos legais elencados.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A comissão de avaliação constituída por Ofício Circular CGACGIES/DAES/ INEP pelos Professores
LUCIANA HARTMANN e  SOLANGE PIMENTEL CALDEIRA realizou  a  avaliação do  Curso  de
TEATRO (Licenciatura), na modalidade presencial, com carga horária total de 2800h, 25 vagas anuais,
noturnas, com integralização mínima de 3 anos, padrão de 4,5 anos e máxima de 6 anos.
A coordenação está  a cargo do Prof.  Alberto Ferreira  da Rocha Júnior  (Alberto Tibaji),  que possui
Graduação em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) (1987),
Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991) e Doutorado em Artes pela
Universidade de São Paulo (2002), Pós Doutorado na UNIRIO (2012), contratado em Regime de Tempo
lntegral (DE).
O Curso de Teatro Licenciatura, da Universidade Federal de São João Del-Rei, está sediado no Campus
Tancredo de  Almeida  Neves –  CTAN, Av.  Visconde  do Rio Preto,  s/n° ,  Colônia  do Bengo,  CEP:
36.301-360, São João Del-Rei, MG.
Para efeitos de Reconhecimento de Curso, na visita in loco realizada no período de 20 a 23 de outubro de
2013, apresenta o seguinte resumo da avaliação qualitativa das três (3) dimensões avaliadas e conceito
final:

Dimensão 1 – 4.4
Dimensão 2 – 4.8
Dimensão 3 – 4.4

A Comissão considerou que o corpo docente do Curso apresenta comprovada experiência no Ensino
Superior,  apresentando  coerência  entre  a  missão  institucional,  a  estrutura  organizacional  e  o  PDI,
ministrando adequadamente as disciplinas, possuindo titulação e aderência necessárias. O PPC do Curso
está solidamente constituído, sendo que as unidades curriculares permitem o exercício da autonomia dos
alunos, dentro da formação prevista para os professionais licenciados em Artes Cênicas. Os docentes
possuem excelente grau de formação, na área de teatro e áreas afins. A ampla maioria dos docentes
demonstra forte engajamento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, o que fica demonstrado pela
numerosa produção artístico-técnico e científica do grupo, e pelo grande número de projetos de extensão
em vigor, o que demonstra ênfase do Curso na interlocução com a sociedade local. Cabe ainda salientar
que grande parte  dos discentes conta  com bolsas,  de distintas naturezas, o que vem permitindo sua
aderência ao curso. As salas de aula e dependências comuns ao Curso são excelentes, e se apresentam
em ótimo estado de conservação e limpeza, os equipamentos são novos e visivelmente sofrem revisão
regular, havendo técnicos responsáveis pelo apoio pedagógico, tecnológico e pelo uso e manutenção dos
laboratórios específicos.  Considerando, portanto,  os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente, nas orientações do Ministério da Educação, nas Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor e
registrados neste Instrumento de Avaliação, o Curso de Teatro Licenciatura avaliado tem como conceito
final 5 (cinco), que configura conceito excelente para o curso avaliado.

CONCEITO FINAL

5

about:blank

16 de 16 29/10/2013 08:35


