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I - RELATÓRIO

O presente processo é parte integrante do rol de instituições relacionadas no Anexo I
da Portaria Ministerial n® 755/99, determinando que a SESu/MEC realize uma avaliação dos
cursos de Engenharia Civil, com vistas à renovação do seu reconhecimento
Por intermédio da Portaria n® 654/99, prorrogada pela Portaria n® 1.035/99, a SE
Su/MEC designou uma Comissão Verificadora para visita à instituição e observar as condi
ções de oferta do curso de Engenharia Civil, com vistas à renovação do seu reconheci
mento.

O relatório final da comissão foi favorável à renovação do reconhecimento do curso,

atribuindo-lhe Conceito Final Global B. O corpo docente obteve o conceito CB; o Projeto
Pedagógico, conceito CB e as instalações. Conceito CB.
Algumas recomendações foram feitas pela Comissão Verificadora, devendo a insti
tuição adotar providências no sentido de cumpri-las com vistas á próxima renovação do re
conhecimento.

II - VOTO DO RELATOR

De acordo com o que determina a Portaria Ministerial n° 755/99, voto favoravelmente

à renovação do reconhecimento do curso de Engenharia Civil, ministrado pela Universidade

Federal da Paraíba, com sede na cidade de Joã^-PéssÕãTEs^ado da Paraíba, pelo período
de 05 anos.

Brasília-DF

Conselheiro
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Processo n® 23000.012348/99-59 universidade federal da paraíba

III - DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior acompanha o Voto do Relator.
Saia das Sessões, 23

de novembro de 1999.

Conselheiros: - Robefío Cláudio Frota B^erra - Presj^snte
Arthur F oquete de Macedo - Vic^-Presidente
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Encaminhe-se os processos relacionados no anexo deste
Relatório à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação,

acompanhados dos processos individuais de cada curso, para deliberação.
À consideração superior.
Brasília, 29 de setembro de 1999.
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