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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação:
Protocolo: 201358669
Código MEC: 882125
Código da Avaliação: 107890
Ato Regulatório: Reconhecimento de Curso
Categoria Módulo: Curso
Status: Validada pela Comissão
249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância - Reconhecimento e Renovação de
Instrumento:
Reconhecimento de Curso
Tipo de Avaliação: Avaliação de Regulação
Nome/Sigla da IES:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Endereço da IES:
66227 - CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - RUA BARÃO DE JEREMOABO, s/n ONDINA. Salvador - BA.
CEP:40170-115
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
LETRAS VERNÁCULAS
Informações da comissão:
N° de Avaliadores : 2
Data de Formação: 23/05/2014 17:11:16
Período de Visita: 03/09/2014 a 06/09/2014
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Informações da comissão:
Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
Marlene Hernandez Leites (27226530015) -> coordenador(a) da comissão
FRANCISCO JOSE QUARESMA DE FIGUEIREDO (77933664768)

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
A Universidade Federal da Bahia (UFBA), Pessoa Jurídica de Direito Público- Federal, CNPJ 15180 714/0001-04, está situada no Campus
Universitário, Bairro Canela– CEP 40110060, criada pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 abril de 1946, e reestruturada pelo Decreto nº 62.241, de 8
de fevereiro de 1968, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, é uma autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial,
financeira e didático-científica, nos termos da Lei e de seu Estatuto. Apesar de instituída oficialmente como Universidade da Bahia, em 8 abril
de 1946, sua constituição englobou a articulação de unidades isoladas de ensino superior preexistentes, públicas ou privadas. Suas raízes mais
longínquas remontam o Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia, a mais antiga escola oficial de estudos superiores do País, criada pelo Príncipe
Regente em 1808, que deu origem à atual Faculdade de Medicina. A Reforma Universitária, instituída pela Lei Federal 5.540/68, promoveu uma
profunda reestruturação e modernização acadêmica e administrativa das universidades brasileiras. Nessa época, instituída a atual denominação
de Universidade Federal da Bahia, nela foram criados diversos órgãos centrais de gestão. O aumento da oferta de cursos de graduação, nessa
época, exigiu uma significativa expansão da infra-estrutura física da UFBA, com a implantação dos campi do Canela e de Federação/Ondina. A
partir do início da década de 1970, foram implantados os primeiros cursos de pós-graduação – inicialmente em nível de Mestrado –, dentro de
uma política nacional de qualificação de docentes universitários, preparação de quadros profissionais avançados e incremento às atividades de
pesquisa pura e aplicada. A UFBA matricula hoje um total de 32.412 estudantes, sendo 28.477 em cursos de graduação e 3.935 em cursos de
pós-graduação. Em relação à pesquisa, a UFBA conta hoje com 530 grupos de pesquisa registrados no CNPq. A Universidade Federal da Bahia
tem por missão “...produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão...,
e promover a formação de cidadãos capazes de atuar na construção da equidade, da justiça social e da democracia e de profissionais
qualificados para o mundo do trabalho”. A UFBA possui hoje 112 cursos de graduação, 168 de Pós-Graduação,3 museus e 1 galeria de arte:
Museu de arqueologia e Etnologia, Museu de Arte Sacra, Museu Afro-Brasileiro e galeria Cañizares. 2.279 professores e 32.241 alunos. Possui,
ainda, para desenvolver a pesquisa e extensão 2 hospitais universitários, 1 hospital veterinário, 3 fazendas experimentais e um centro de
esportes. Associam-se a estes, outros órgãos acadêmicos a exemplo do CEAO (Centro de Estudos Afro-orientais), do NEIM (Núcleo de
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher . Salvador, fundada como São SaIvador da Bahia de Todos os Santos , é um município brasileiro,
capital do estado da Bahia, notável em todo país por sua gastronomia, música e arquitetura e sua área metropolitana é a mais rica do nordeste
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Instituição:
brasileiro em PIB nominal. Centro econômico do Estado, Salvador é também porto exportador, centro industrial, administrativo e turístico.
Curso:
O Curso de Letras Vernáculas, com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade Federal da Bahia–
UFBA, está situado no Campus Universitário Federação, Rua Barão de Jeremoabo – s/n - Bairro Ondina -Salvador - CEP 40170115. Teve como
atos autorizativos anteriores, o Decreto nº 17206 de 21.11.1944, concedendo reconhecimento aos cursos da faculdade de Filosofia da Bahia,
dentre os quais os de Letras Clássicas, Letras Neolatinas e Letras Germânicas. O Parecer nº 283/62 de 19.10.1962, do Conselho Federal de
Educação, concedendo autorização de funcionamento ao Curso de Licenciatura em Letras da UFBA. O Curso de Licenciatura em Letras
Vernáculas foi autorizado pelo Parecer nº 648/08 CEG de 16.08.2008. É uma política do Curso a flexibilização curricular, que possibilita aos
alunos escolher parte de seu percurso de aprendizagem, através das optativas. Está vinculado ao Instituto de Letras. O curso de Letras realiza
anualmente o SEPESQ, seminário estudantil de pesquisa, citado pelos alunos em reunião. São diversos os grupos de pesquisa, alguns de
relevância nacional e mesmo internacional como o PROHPOR - Programa para a história de língua portuguesa - ALIB - Atlas linguístico do
Brasil. Há 45 (quarenta) vagas anuais previstas para o turno noturno, com uma entrada anual e com duração mínima de integralização de 8
(oito) e máxima de (14) semestres. No entanto, a integralização se dá no período médio de 10( dez) semestres, considerando a flexibilidade do
Currículo e a disponibilidade de vagas. Conta atualmente conta com 242 alunos matriculados em todo Curso e com 42 professores. O tempo
médio de permanência no Curso é de 7 anos e 7 meses.As disciplinas são oferecidas em módulos teóricos presenciais de 2720 (duas mil,
setecentos e vinte) horas, as atividades científicas culturais somam 200 (duzentas) horas, perfazendo um total de carga horária de 2920 (duas
mil, novecentos e vinte ) horas. Ressalta-se o fato de que as 400 (quatrocentas) horas de Prática como Componente Curricular não estão
previstas no Projeto Pedagógico do Curso. O Instituto de Letras oferece dois cursos de Pós-graduação: Língua e Cultura e Literatura e
Cultura.Além disso, oferece um Mestrado Profissional. Consta no sistema e-MEC como Coordenadora a professora Maria Cristina Vieira,
graduada em Letras, com mestrado e doutorado na área de Letras. No entanto, o atual Coordenador é Julio Neves Pereira, também doutor .
Está na IES desde 2011 e na Coordenação há 5 (cinco) meses. O Núcleo Docente Estruturante do Curso é composto por professores escolhidos
por seus pares. Todos os professores do Núcleo são doutores, tem uma carga horária de 40 horas. O Curso conta com mais de 95% de
professores com doutorado.

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
A Comissão avaliadora in loco, formada pelos professores Marlene Hernandez Leites (Coordenadora) e Francisco José Quaresma de
Figueiredo, designada pelo Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP, de 17 de junho de 2014, realizou a Avaliação de Reconhecimento do
Curso, de no. 107890, Processo no. 201358669, na Universidade Federal da Bahia, no curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial,
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Síntese da ação preliminar à avaliação:
no período de 3 a 6 de setembro de 2014. Em contato preliminar da Coordenadora da Comissão com a Instituição, foi proposta uma agenda de
atividades que foi seguida e cumprida em sua totalidade. Inicialmente, foi analisado o Despacho Saneador que não apontou nenhuma questão a
ser verificada em particular. Não foi verificada divergência entre o endereço de visita e o endereço do ofício de designação. De forma
antecipada, foram analisados os documentos protocolados pela IES. O Curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, modalidade presencial,
apresentou no sistema e-MEC o novo PDI referente ao período de 2012-2016. Esse documento foi analisado pela Comissão antes da visita in
loco. O PPC, apensado no sistema, caracteriza um currículo flexível que possibilita aos alunos escolher parte de seu percurso de aprendizagem,
através de disciplinas optativas. Durante a visita, a IES apresentou todos os documentos comprobatórios, devidamente organizados, que foram
confrontados com as informações constantes no sistema e-MEC. A Comissão verificou que o Trabalho de Conclusão de Curso, embora descrito
e regulamentado no PPC, não faz parte das atividades do Curso. As análises dos documentos, não constantes no sistema e-MEC, apresentados
pelo Curso no momento da avaliação, serviram de base para a descrição dos relatos das dimensões. Não foram encontrados registros de atas do
NDE. No entanto, a Comissão constatou um trabalho sistemático de organização curricular, ainda em construção. A partir daí, constata-se uma
institucionalização ainda incipiente dessa instância de decisão. Quanto às atividades complementares, pelo relato dos professores e alunos,
acontecem de forma sistemática, com registro no Curso e na grade dos alunos. Percebe-se a preocupação do Colegiado e de seus dirigentes
com as melhorias do currículo de atividades do Curso. Em relação à CPA, a Comissão considerou, pelos relatórios e pelos relatos de seu
presidente, que há um grupo atuante preocupado com as melhorias que podem ocorrer das avaliações institucionais, embora deixem claro que
ainda precisam rever muitos pontos de articulação.

DOCENTES
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Nome do Docente

Titulação

Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto do docente
com o curso

ADRIANA PUCCI PENTEADO DE
FARIA E SILVA

Doutorado

Integral

Estatutário

32 Mês(es)

ALAN NORMAN BAXTER
Doutorado
ALBA VALERIA TINOCO ALVES SILVA Doutorado

Integral
Integral

Estatutário
Estatutário

32 Mês(es)
50 Mês(es)

ALICIA DUHA LOSE
ALVANITA ALMEIDA SANTOS

Doutorado
Doutorado

Integral
Integral

Estatutário
Estatutário

62 Mês(es)
62 Mês(es)

AMERICA LUCIA SILVA CESAR
AMERICO VENANCIO LOPES
MACHADO FILHO

Doutorado

Integral

Estatutário

232 Mês(es)

Doutorado

Integral

Estatutário

140 Mês(es)
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Mestrado

Regime
Trabalho
Integral

Vínculo
Empregatício
Estatutário

Tempo de vínculo initerrupto do docente
com o curso
50 Mês(es)

ANTONIA TORREAO HERRERA

Doutorado

Integral

Estatutário

528 Mês(es)

ANTONIA VIEIRA DOS SANTOS

Doutorado

Integral

Estatutário

7 Mês(es)

Doutorado

Integral

Estatutário

31 Mês(es)

Doutorado

Integral

Estatutário

84 Mês(es)

Mestrado

Integral

Estatutário

51 Mês(es)

Doutorado

Integral

Estatutário

61 Mês(es)

CASSIA DOLORES COSTA LOPES
CLEVERSON SUZART SILVA

Doutorado
Doutorado

Integral
Integral

Estatutário
Estatutário

207 Mês(es)
86 Mês(es)

DANNIEL DA SILVA CARVALHO
DANTE EUSTACHIO LUCCHESI
RAMACCIOTTI

Doutorado

Integral

Estatutário

62 Mês(es)

Doutorado

Integral

Estatutário

258 Mês(es)

DENISE MARIA OLIVEIRA ZOGHBI

Doutorado

Integral

Estatutário

256 Mês(es)

DOMINGOS SAVIO PIMENTEL
SIQUEIRA

Doutorado

Integral

Estatutário

62 Mês(es)

EDIVALDA ALVES ARAUJO
ELIZABETH REIS TEIXEIRA

Doutorado
Doutorado

Integral
Integral

Estatutário
Estatutário

61 Mês(es)
443 Mês(es)

ELIZA MITIYO MORINAKA
FERNANDA MOTA PEREIRA

Doutorado
Doutorado

Integral
Integral

Estatutário
Estatutário

36 Mês(es)
36 Mês(es)

FLORENTINA DA SILVA SOUZA

Doutorado

Integral

Estatutário

352 Mês(es)

IRACEMA LUIZA DE SOUZA

Doutorado

Integral

Estatutário

456 Mês(es)

IRANEIDE SANTOS COSTA
JAEL GLAUCE DA FONSECA

Doutorado
Doutorado

Integral
Integral

Estatutário
Estatutário

61 Mês(es)
204 Mês(es)

Nome do Docente

Titulação

ANA MARIA BICALHO

ANTONIO EDUARDO SOARES
LARANJEIRA
ANTONIO MARCOS DA SILVA
PEREIRA
ARIVALDO SACRAMENTO DE SOUZA
AURELINA ARIADNE DOMINGUES
ALMEIDA
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Vínculo
Empregatício
Estatutário

Tempo de vínculo initerrupto do docente
com o curso
8 Mês(es)

Especialização Parcial

Estatutário

32 Mês(es)

LYGIA DE SOUSA VIEGAS

Doutorado

Integral

Estatutário

31 Mês(es)

MARCIA PARAQUETT FERNANDES
MARCIO RICARDO COELHO MUNIZ

Doutorado
Doutorado

Integral
Integral

Estatutário
Estatutário

62 Mês(es)
66 Mês(es)

Doutorado

Integral

Estatutário

42 Mês(es)

Mestrado

Parcial

Estatutário

14 Mês(es)

NANCY RITA FERREIRA VIEIRA
NOEMI PEREIRA DE SANTANA

Doutorado
Doutorado

Integral
Integral

Estatutário
Estatutário

61 Mês(es)
36 Mês(es)

Rachel Esteves Lima

Doutorado

Integral

Estatutário

124 Mês(es)

SUZANE LIMA COSTA

Doutorado

Integral

Estatutário

50 Mês(es)

TANIA CONCEICAO FREIRE LOBO
TEREZA PEREIRA DO CARMO

Doutorado
Doutorado

Integral
Parcial

Estatutário
Estatutário

255 Mês(es)
9 Mês(es)

ZELIA GONCALVES DOS SANTOS

Mestrado

Integral

Estatutário

36 Mês(es)

Nome do Docente

Titulação

JULIANA ESCALIER LUDWIG GAYER

Doutorado

LETICIA DE SOUZA MAGALHAES

MARIA CRISTINA VIEIRA DE
FIGUEIREDO SILVA
NANCI ARAUJO BENTO

Regime
Trabalho
Integral

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

3

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso

4

1.3. Objetivos do curso

3

1.4. Perfil profissional do egresso

3

1.5. Estrutura curricular (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no 2
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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.
PPC)
1.6. Conteúdos curriculares

2

1.7. Metodologia

3

1.8. Estágio curricular supervisionado NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC e que não possuem diretrizes
curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado
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
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
1.11. Apoio ao discente

3
3
1
3

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso
3
1.13. Atividades de tutoria NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de
NSA
2004
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso presencial.
1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem
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 NSA
do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um 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:Trata-se de um curso presencial.
1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

3

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
5
equivalente à matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s)
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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.
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)
1.19. Integração com as redes públicas de ensino Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais que não
4
contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC
1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais
NSA
cursos que não contemplam integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras, Licenciatura em Português.
1.21. Ensino na área de saúde Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras.
1.22. Atividades práticas de ensino Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1
O PPC contempla, de maneira suficiente, as demandas efetivas de natureza econômica do Curso. As políticas institucionais de ensino, de
extensão e de pesquisa, constantes no PDI, estão muito bem implantadas no âmbito do curso. O Instituto de Letras possui um Núcleo de
Extensão (NUPEL) que possibilita a oferta de vários cursos de extensão, principalmente de cursos de línguas, para a comunidade universitária e
a comunidade em geral. Os objetivos do curso de Letras Vernáculas da UFBA, do turno noturno, apresentam suficiente coerência com o perfil
do egresso, com a estrutura curricular e com o contexto escolar. Os alunos, em entrevista, relataram que há, entre os professores, uma grande
preocupação com a formação do pesquisador, mas sentem que precisa haver uma melhoria na área de formação de professores, o que se reflete
na metodologia empregada no Curso. A estrutura curricular, do PPC em vigência, bem como os conteúdos curriculares apresentam alguns
problemas com a questão de carga horária. Não estão contempladas, de forma explícita, as 400 horas de Prática como Componente Curricular.
A carga horária de estágio, que se inicia no último ano, é complementada com a carga horária de duas disciplinas de Didática e Práxis. O
Estágio é realizado em escolas públicas. As atividades complementares estão regulamentadas, mas, em entrevista, os alunos relataram que há
um número insuficiente de atividades complementares, oferecidas no turno noturno, o que lhes dificulta a integralização curricular para se
formarem. Os alunos também relataram dificuldade em conseguir vagas para se inscreverem em certas disciplinas que lhe são obrigatórias,
como, por exemplo, a disciplina de Estágio 1, visto que, segundo eles, não são oferecidas vagas suficientes para atender à demanda de todos os
alunos. Os alunos se ressentem desse fato, já que essa impossibilidade de cursar a disciplina no semestre escolar correto atrasa-lhes o período
previsto para a conclusão do Curso. Não há regulamentação referente ao TCC, e os alunos da licenciatura não o realizam, o que fere o que é
determinado pelo Parecer no. CNE/CES 492/2001. Há apoio aos discentes, como apoio psicopedagógico, bolsas de monitoria, de extensão, de
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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.
permanência, PIBID, PIBIC etc., mas não lhes é garantido um ônibus, todo ano, que lhes possibilite participar dos grandes encontros
acadêmicos estudantis, como o ENEL e o EREL. A CPA realiza avaliação dos docentes pelos discentes e analisa dados provenientes de outros
instrumentos, como o CPC, ENADE etc. Os alunos e docentes têm acesso às tecnologias de informação e comunicação e há datashows
instalados em boa parte das salas de aula. Os procedimentos de avaliação estão suficientemente implantados e utilizados nos processos de
ensino e aprendizagem. A integração com as redes públicas de ensino é contemplada, muito bem, por meio dos estágios. O número de vagas
previstas (45 vagas anuais) atende, de maneira excelente, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES.
Conceito da Dimensão 1
3.1
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

3

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

4
NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de EAD.
2.4. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a)

5

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso

5

NSA para cursos a distância, obrigatório para cursos presenciais

2.6. Carga horária de coordenação de curso NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um 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)

NSA

5

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos
5
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
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
5
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%)

9 de 19

10/09/2014 16:20

about:blank

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.
2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano
do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) NSA para egressos de cursos de licenciatura
(Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui,
NSA
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 NSA:Trata-se de um curso de Licenciatura.
2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de autorização, considerar os docentes previstos para
5
os dois primeiros anos do curso) Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais
2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2
5
– 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)
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:Trata-se de um curso presencial.
2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente
3
2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o
4
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
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:Trata-se de um curso de Letras, na modalidade 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.
NSA
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na
10 de 19

10/09/2014 16:20

about:blank

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.
modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras, na modalidade presencial.
2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante NSA para cursos presenciais. Obrigatório para
cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, NSA
conforme Portaria 4.059/2004
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras, na modalidade 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:Trata-se de um curso de Letras, na modalidade presencial.
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras, na modalidade presencial.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2
Levando-se em conta a concepção, o acompanhamento, a consolidação e a avaliação do PPC, tendo em vista a avaliação sequencial do Curso e
as modificações que sofreu ao longo dos últimos anos, a despeito de não existir atas de reunião do NDE , pode-se dizer que sua atuação é
suficiente, pois é composto por professores doutores, escolhidos por seus pares como representantes das grandes áreas de conhecimento do
Curso e esse é um fator que merece destaque. A atuação da coordenação do Curso é muito boa, considerando-se a relação com os docentes e
discentes e representatividade nos colegiados superiores. O coordenador do curso de Letras possui experiência profissional, de magistério
superior e de gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 10 anos, em sua absoluta maioria no ensino e tem regime integral de trabalho. Ainda
que, na reunião com os docentes, fosse dito que o colegiado implantado, regulamentado, institucionalizado, funciona conforme previsível e
esperado, não se teve acesso a quase nenhum registro de ata de reuniões desse fórum, não se podendo atestar o mencionado na reunião.
Observamos que as atas são feitas de forma precária, constando apenas a data e a assinatura dos presentes à reunião. Atualmente, segundo
dados fornecidos durante a visita in loco, o percentual dos docentes do Curso com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto
sensu é de 98%, sendo mais de 95% de professores doutores, bem como atuam em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva. Conforme
admitido pela própria IES, muitos docentes do Curso têm experiência na educação básica (mais de 60%) e a grande maioria (80%) possui
experiência de magistério superior maior que 3 anos. Apesar da excelente qualificação do corpo docente, a comissão observou que há
professores que não têm produção alguma nos últimos três anos.
Conceito da Dimensão 2
4.5
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3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI (Para fins de autorização, considerar os gabinetes de trabalho
5
para os docentes em tempo integral do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos
5
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 NSA
para 100% dos docentes do curso
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)

4

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática (Para fins de autorização, considerar os laboratórios de informática
3
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
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 1
conceitos 3, 4 e 5: Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas
anuais)
3.7. Bibliografia complementar (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia complementar disponível para o
1
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
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)

4

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
NSA
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
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Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, que não utiliza laboratórios
especializados.
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
NSA
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
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, que não utiliza laboratórios
especializados.
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
NSA
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
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, que não utiliza laboratórios
especializados.
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística) NSA para cursos presenciais, obrigatório
NSA
para cursos a distância
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade 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:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
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:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
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
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
3.16. Sistema de referência e contrarreferência Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
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Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
3.17. Biotérios Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam biotério no PPC
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
3.18. Laboratórios de ensino Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam
laboratórios de ensino no PPC
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
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

NSA

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
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:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
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:Trata-se de um curso de Letras Vernáculas, na modalidade presencial.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3
Os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral são excelentes, considerando-se a disponibilidade de equipamentos de informática,
a dimensão, a limpeza, a iluminação, a acústica, a ventilação, a acessibilidade e a conservação. Há também 42 salas para que os Grupos de
Pesquisa possam se encontrar e realizar estudos. O espaço destinado às atividades de coordenação é excelente, e há funcionários em número
suficiente para o atendimento aos alunos e aos professores. As salas de aula para o curso são muito boas, sendo utilizadas salas no próprio
Instituto de Letras e em pavilhões de salas próximos ao Instituto. As salas são limpas e bem iluminadas, mas nem todas as salas têm datashow
instalado e aparelhos de ar-condicionado. Há elevadores para acesso de pessoas com dificuldade de locomoção. O Instituto de Letras da UFBA
tem um único laboratório de informática com 14 computadores, tendo a comissão observado que apenas 1 funcionava normalmente no
momento da avaliação in loco. Porém, há rede wifi disponível em toda a universidade. A Biblioteca é grande, confortável e bem estruturada.
Todavia, em visita ao local, a Comissão observou que vários títulos de livros que constam da Bibliografia Básica das disciplinas não existem para
consulta ou empréstimo. Muitos títulos existem em número insuficiente para atender ao número de alunos do curso. Vários livros estão em
péssimo estado de conservação. Os programas de disciplina estão mal elaborados, não apresentando bibliografia complementar em muitos
deles, o que dificultou a verificação da existência de livros nessa categoria. Há vários títulos de livros de edições muito antigas da Bibliografia
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Básica e da Complementar que não podem ser adquiridos nem pelos alunos nem pela biblioteca, o que pode resultar em uma cultura de cópias
por xerox. Nos pavilhões de salas, há auditórios com capacidade para 130 pessoas, bem como salas de videoconferência. Há escaninhos para
todos os professores do Instituto. A UFBA proporciona aos alunos acesso a vários periódicos na forma virtual, especialmente pelo acesso ao
Portal CAPES de Periódicos. O Instituto de Letras, por meio de seus Programas de Pós-Graduação, publica o periódico Estudos Linguísticos e
Literários, com tiragem semestral. O Instituto de Letras conta, ainda, com uma copa bem confortável e equipada.
Conceito da Dimensão 3
3.3
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?
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 temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena é desenvolvida em disciplinas optativas.
4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996)

Sim

Critério de análise:
Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?
Todo o corpo docente tem pós-graduação , na sua maioria, com mais de 95%, de doutores.
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 Núcleo Docente Estruturante -NDE - constitui-se de um grupo de docentes do Curso, todos com doutorado. A Comissão observou
o cumprimento das atribuições acadêmicas do Grupo pelo resultado apresentado na revisão do novo Projeto Pedagógico do Curso,
ainda em estudo.
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4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria Normativa N° 12/2006)
NSA
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso em avaliação.
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 se aplica ao curso em avaliação.
Critério de análise:
Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, caso estes estejam
previstos, o curso possui carga horária igual ou superior ao estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?
4.7.
Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2
/2002 (Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia)

Sim

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)
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Critério de análise:
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida?
Há elevador, rampa e banheiros adaptados.
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?
Libras constitui um componente curricular obrigatório, aparecendo na grade do Curso no 4º semestre.
4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD (Dec. N° 5622/2005 art. 4 inciso II, § 2)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica ao curso em avaliação.
Critério de análise:
Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância?
4.12. Informações Acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de
01/12/2010, publicada em 29/12/2010)

Sim

Critério de análise:
As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual?
A IES dispõe de site com fácil acesso, onde estão as informações necessária se relevantes, além de haver, nos espaços de
atendimento presencial, documentação impressa.
4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)

Sim

Critério de análise:
Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente?
A Educação ambiental se dá por meio de disciplina optativa.
DISPOSIÇÕES LEGAIS
A Comissão observou que há coerência entre os fundamentos propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e o currículo do curso de Letras
Vernáculas da UFBA. A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está incluída em disciplinas optativas e em pesquisas
realizadas pelos Grupos de Pesquisa do Curso. Por meio da análise documental, foi constatado que todos os professores têm pós-graduação. Há
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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.
um Núcleo Docente Estruturante com regulamentação e portaria. O Curso tem carga horária maior do que a estipulada na resolução CNE/CP
02/2002. O tempo de integralização é, no mínimo, de 8 semestres e, no máximo, de 14 semestres. A UFBA dispõe de estrutura física capaz de
atender suficientemente à acessibilidade às pessoas com limitações locomotoras. No PPC, está contemplada a disciplina de Libras, com carga
horária de 68 horas. As informações acadêmicas estão disponibilizadas, tanto na forma impressa como na digital (www.ufba.br). A questão
ambiental é contemplada em disciplinas optativas.
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
A Comissão de Avaliação designada pelo INEP, constituída pelos professores Marlene Hernandez Leites (Coordenadora) e Francisco José
Quaresma de Figueiredo, designados conforme ofício circular CGACGIES/DAES/INEP, Avaliação nº 107890, de 17 de julho de 2014,tendo
realizado as ações preliminares de avaliação, visitando as instalações da Universidade Federal da Bahia- UFBA, situada no Campus
Universitário- Federação/Ondina - s/n-, Salvador, Bahia, CEP.:401170115 , após realizar as reuniões com os Dirigentes, Coordenador de Curso
,Corpo Docente e Discente , além de outros, traçou considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais e
normativos , todos integrantes deste relatório e, considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente (diretrizes da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e este instrumento), atribuiu, por meio da visita in loco, realizada nos dias 4 e 5 de
setembro de 2014, os seguintes conceitos por dimensão:
01 - Organização Didática-Pedagógica - Conceito 3,1 - atribuído pela pontuação dos indicadores da dimensão que mostram que o curso de
Letras Vernáculas , apresenta condições satisfatórias de funcionamento no seu aspecto organizacional;
02- Corpo Docente e Tutorial- conceito 4,5 - atribuído pela pontuação dos indicadores da dimensão, mostrando que o Curso em menção
apresenta um corpo docente com qualidades satisfatórias;
03 - Infraestrutura- conceito 3,3 - atribuído pela pontuação dos indicadores da dimensão, mostrando que o Curso atende de forma satisfatória às
condições de qualidade e conforto para seu corpo social, destaque para os gabinetes de professores.
Conceito Final: 4,0
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONCEITO FINAL
4
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