
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/022/2022

Cria o Curso de Licenciatura em História, na
modalidade a distância, e dá outras providências.

O Conselho Universitário – CONSUNI, da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB,
no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de conformidade com o que dispõe o Art. 32,
inciso III, do Estatuto da Universidade, e;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei n° 9.396/96, que exige formação adequada para
atuar nas redes de ensino da educação básica;

CONSIDERANDO a missão da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB em “produzir,
socializar, e aplicar o conhecimento, formando profissionais qualificados, críticos e socialmente,
comprometidos, nos diversos campos do saber, por meio das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, de modo a contribuir para o desenvolvimento educacional e sociocultural do país,
especialmente do Estado da Paraíba”, conforme previsto em seu Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI 2014-2022;

CONSIDERANDO que levantamentos apontam que cerca de 40% dos professores que
atuam no ensino médio, por exemplo, não têm formação adequada nas disciplinas que lecionam, ou
seja, são docentes que fizeram a graduação em uma área, mas ministram disciplinas em área
diferente da sua formação;

CONSIDERANDO ainda que um estudo realizado entre a Secretaria de Estado da
Educação e Tecnologia da Paraíba em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba no ano de
2020 aponta que nas regionais de ensino onde existem Câmpus de atuação da UEPB ainda existe
um grande número de professores que desejam cursar uma segunda licenciatura porque se
encontram em sala de aula, mas não possuem a formação adequada para ministrar os componentes
que coordenam, corroborando o índice negativo quanto ao indicador de adequação docente,
mencionado no estudo DEED/INEP (BRASIL, 2021);

CONSIDERANDO que o Curso de História em EaD visa atender as demandas dos
profissionais da educação em exercício na rede municipal e estadual que não dispõem de uma
formação acadêmica e/ou de formação específica na área de atuação, em consonância com as
regulamentações do Ministério da Educação – MEC e com as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE) e Conselho Estadual de Educação – CEE;

CONSIDERANDO que a Universidade Estadual da Paraíba possui experiência
significativa na oferta de Cursos a Distância, pois vem desde 2010 submetendo propostas de cursos
na modalidade EaD através da Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES, além de outros
convênios institucionais para a oferta de cursos nessa modalidade;

   CONSIDERANDO o que consta no processo eletrônico nº 55004.000321.2022-80;



CONSIDERANDO decisão deste egrégio Conselho em reunião ordinária realizada no dia
30 de maio de 2022.

   RESOLVE: 

   Art. 1º - Criar o Curso de Licenciatura em História, na modalidade a distância, que
funcionará nos Polos de Apoio Presencial da UEPB, bem como nos polos parceiros atendidos
também por esta Instituição, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e
Educação a Distância.
   

Art. 2º - O curso será iniciado apenas com os componentes curriculares do primeiro
período, devendo os demais componentes dos períodos subsequentes serem ofertados
progressivamente.

   Art. 3º - O Curso terá seu Projeto Pedagógico Curricular analisado e aprovado pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

    Art 4º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

Campina Grande – PB, 30 de maio de 2022.

Profa. Dra. CELIA REGINA DINIZ
Reitora e Presidenta do CONSUNI
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