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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Informações gerais da avaliação:
Protocolo: 201350747

Código MEC: 804018

Código da Avaliação: 104127

Ato Regulatório: Renovação de Reconhecimento de Curso

Categoria Módulo: Curso

Status: Finalizada

Instrumento: 249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância - Reconhecimento e Renovação
de Reconhecimento de Curso

Tipo de Avaliação: Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

Endereço da IES:
53446 - UNIDADE SEDE PORTO VELHO - CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO - BR 364, Km 9,5 s/n. Porto Velho - RO. 
CEP:76808-695

Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
LETRAS - INGLÊS

Informações da comissão:
Nï¿½ de Avaliadores

: 2

Data de Formação: 28/12/2015 15:42:49

Período de Visita: 06/03/2016 a 09/03/2016

Situação: Visita Concluída

Avaliadores "ad-hoc":
Edaguimar Orquizas Viriato (03874537846)

Marlene Hernandez Leites (27226530015) -> coordenador(a) da comissão

 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:
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Instituição:
A mantenedora, Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Pessoa Jurídica de Direito Público Federal – CNPJ:
04.418.943/0001-90, com sede e foro na cidade de Porto Velho, Avenida Presidente Dutra, nº 2965, CEP: 76801-974, Município de
Porto Velho/RO, é uma Instituição Pública de Educação Superior criada pela Lei n.º 7011, de 08 de julho de 1982, que integra o
Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9.394/96. A Mantida, que utiliza o mesmo nome, também se situa no Município de Porto
Velho, na Rodovia BR 364 no Km 9,5 –sentido Rio Branco/ AC. CEP.: 76808-695/RO. Possui estrutura MultiCampi, com sede na cidade
de Porto Velho e atuação em todo o Estado de Rondônia, com Campi nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal, Rolim de
Moura, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Presidente Médici. Iniciou suas atividades acadêmicas com três cursos de Bacharelado em
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. A esses curso somou-se a estrutura herdada da Fundação Centro de Ensino
superior de Rondônia ( FUNDACENTRO), vinculada à Prefeitura de Porto Velho/RO. Em ato contínuo, passou a ofertar os cursos de
Licenciaturas em Pedagogia, História, Letras, Educação Física e Geografia, quando da sua integração ao Sistema Federal de Ensino,
estabelecendo sua sede administrativa na cidade de Porto Velho. A missão da IES é “Produzir e difundir conhecimento, considerando as
peculiaridades amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade”. Rondônia, Unidade da Federação, que até 1980 era Território
Federal, está localizada na Amazônia Ocidental. Limita-se ao Norte pelo Estado do Amazonas, ao Leste e Sudeste pelo Estado de Mato
Grosso, a Sudeste pelo Estado de Mato Grosso e a República da Bolívia, a Oeste pela República da Bolívia e a Noroeste pelos Estados do
Amazonas e Acre. Os 157 km de fronteira internacional molhada se configuram como uma dificuldade peculiar do Estado em relação à
segurança, à assistência de saúde, ao desenvolvimento econômico e social e, principalmente, à educação, em geral, e à educação
superior, em particular. Rondônia, um Estado relativamente novo - deixou de ser Território Federal oficialmente em 20 de dezembro de
1981. O município de Porto Velho, o maior do Estado, tem uma extensão territorial de 34.068,50 km², o que permite o contínuo
processo de expansão populacional e econômica, sendo uma das capitais que mais cresce no país. Dentre as atividades mais
significativas no desenvolvimento da região, pode-se destacar o terminal graneleiro do Rio Madeira e os investimentos oriundos do PAC,
principalmente a construção do Complexo do Rio Madeira, composto pelas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau. Com uma população de
grande concentração de imigrantes e em uma faixa etária bastante jovem (abaixo dos 35 anos), a demanda para cursos de ensino
superior é bastante alta, pois mesmo com 25 instituições credenciadas na região (1 federal e 24 particulares) a procura por cursos de
graduação e pós-graduação vem crescendo significativamente. A UNIR conta atualmente com 10. 600 alunos regularmente
matriculados. Possui 66 cursos presenciais e quatro(4) á distância, um deles em extinção.Conta ainda com onze(11)Programas de
Mestrado Acadêmico, dois(2) Programas de Doutorado cinco(5) Programas de Mestrado Institucional e três(3) Doutorados
Institucionais.

  
 
 
 
 

Curso:
O Curso de Letras da Fundacão Universidade Federal de Rondônia - UNIR- foi criado em 1983 com o objetivo de formar profissionais
para os ensinos de 1º e 2º graus, atualmente Ensinos Fundamental e Médio. Inicialmente o curso apresentava uma única opção de
habilitação: Português-Inglês. Mediante uma demanda de profissionais na área de Língua Inglesa para atender o ensino de línguas da
rede pública e particular, em 1991, através da Resolução 066/CONSEPE de 18 de abril de 1991, foram criadas 2 habilitações, a saber:
Letras-Português e Letras-Inglês. O curso foi Reconhecido pela portaria de nº 440, de 29/07/1987, do Conselho Superior do UNIR. EM
2014, pela Resolução nº 358/CONSEA, foi aprovada a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso. O Curso Licenciatura em Letras,
Habilitação em Língua Inglesa e suas Literaturas, ofertado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia- UNIR- Campus José
Ribeiro Filho, encontra-se implantado e funcionando regularmente no citado Campus, em prédio próprio, situado na Br 364
Complemento- Zona Rural KM 9,5, município de Porto Velho/RO, CEP: 76808-695, o mesmo endereço para o qual esta comissão foi
designada a atuar. Funciona exclusivamente na modalidade presencial e oferta 25 vagas anuais, para o turno vespertino. As vagas são
preenchidas por :concurso vestibular; transferência; admissão de graduado; reingresso; reopção; programas acadêmicos específicos. É
integralizado em oito semestres. Sua carga horária total é de 3.360 horas-aula (1 hora/aula= 60 min.), assim distribuídas: Carga
horária das disciplinas- Atividades teóricas = 2070 horas; Atividades Práticas = 690 horas; Estágio Supervisionado= 400 horas e
Atividades Acadêmico-científico-culturais =200. Confere a seu egresso o Diploma de Licenciado em Letras/Inglês. Contempla a
disciplina LIBRAS na matriz curricular, com 80 horas, no sétimo semestre. As Diretrizes Curriculares 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 17/07/2004) estão contempladas na matriz curricular, conforme o conteúdo programático da disciplina " Sociedade e Cultura
Brasileira", prevista para o quarto semestre, com 80 horas.Também, as Políticas de Educação Ambiental", conforme exigências do
decreto n. 4.281 de 25/06/2002, são abordadas como tema transversal nas disciplinas do Curso, conforme Ata de Reunião do NDE em
31.07.2015, quando foi pedido a inclusão desta temática. O curso é coordenado pela Professora Djenane Alves dos Santos, que possui
título de graduação em Letras-Espanhol obtido na Universidade Federal de Rondônia(UNIR) e de pós-graduação - Mestrado em Letras-
Espanhol -, também pela UNIR. Comprova experiência de doze (12) anos no ensino superior, dois (02) anos na gestão acadêmica, além
de nove(09) anos fora da UNIR, no ensino básico. Seu vínculo empregatício é de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva. Foi
designada Coordenadora dos Cursos de Língua -Espanhola e Língua-Inglesa pela Portaria n.1.139, de 17 de dezembro de 2015.

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Letras ofertado pela Universidade Federal de Rondônia- Campus
José Ribeiro Filho, encontra-se efetivamente implantado desde 02 de maio de 2012, através da Portaria Nº 18/2012/NCH/UNIR
(Atualmente em vigor a Portaria n 22/NCH/UNIR, de 12 de maio de 2014) e é formado por cinco (05) docentes, a saber: Prof. Drº
Miguel Nenevé, que o preside, Prof. Drº Hélio Rodrigues da Rocha, Profª Dra. Odete Burgeile, Profa. Dra. Lusinilda Carla Pinto Martins e
Prof. Especialista Josimar Walter de Sousa. Todos os membros do NDE (100%) são portadores de títulos obtidos em programas de pós-
graduação: quatro (04) professores comprovam título de doutor (80%) e um(01) o título de Especialista (20%). Quanto ao vínculo de
trabalho dos integrantes do NDE, todos os professores (100%) trabalham em regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva.
Considerando-se as atas das reuniões e as informações obtidas “in loco”, foi possível verificar que o NDE tem uma atuação intensa e
significativa.

 O curso conta, atualmente, com vinte(20) professores dos quais 95% têm titulação obtida em programas de pós-graduação Stricto
Sensu. Quanto ao regime de trabalho dos docentes, 100% são estatutários em Tempo Integral, com Dedicação Exclusiva. Dos vinte e
seis docentes relacionados no sistema e-MEC, onze(11) permanecem no curso. Acrescenta-se a essa relação os seguintes professores:
Prof. Doutor Valdir Vegini, Prof. Mestre Geraldo Castro Contiguiba, Profa. Doutor Fernando Simplício dos Santos, Prof Dr Carmem Tereza
Velanga, Prof Dr Rafael Ademir Oliveira de Andrade, Prof Dr Lenir Detoni. O Colegiado do Curso está constituído e regulamentado. 55%
dos docentes apresentam produção científica nos últimos três anos, participam de grupos de pesquisa e coordenam projetos vinculados
ao PIBID e Programas de Extensão. A flexibilidade curricular do curso é garantida pelas atividades complementares, que contribuem
para uma formação mais ampla e favorecem a implementação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto nº 4281, de 25 de
junho de 2002, 10.639/2003, Lei nº 11.645/2008, Resolução CNE/CP 1/2004, Art. 1, parágrafo 1 e o Parecer CNE/CP 3/2004.

 No momento, o curso de Letras -Inglês contabiliza cinquenta e nove (59) alunos com a previsão de sete (07) formandos em 2016.
 O curso, promoverá sua primeira colação de grau no próximo semestre letivo (2016.II)O tempo médio de permanência do corpo

docente no Curso é de 10 anos. 
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Síntese da ação preliminar à avaliação:
Trata-se de avaliação com vistas à Renovação de Reconhecimento do Curso Licenciatura em Letras, Habilitação em Língua Inglesa,
modalidade presencial, ofertado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Campus José Ribeiro Filho. O curso, objeto
desta avaliação, encontra-se implantado nas instalações do citado Campus, situado na BR 364 Complemento: Zona Rural KM 9,5 – CEP
76808695, Porto Velho/RO, o mesmo endereço para o qual esta comissão foi designada a atuar. 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 -Inglês e suas respectivas Literaturas, modalidade presencial, apresentou no sistema e-MEC o novo
PDI referente ao período de 2014-2018. 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 eletivas. Durante a visita, a IES apresentou todos os documentos comprobatórios, devidamente organizados, que foram
confrontados com as informações constantes no sistema e-MEC. As análises dos documentos, não constantes no sistema e-MEC,
apresentados pelo Curso no momento da avaliação, também, serviram de base para a descrição dos relatos das dimensões. Em relação
ao NDE, a Comissão constatou um trabalho sistemático de organização curricular, ainda em construção. A partir daí, constata-se a
institucionalização dessa instância de decisão. Quanto às atividades complementares, chamadas de AACC, Atividades Acadêmicas
Científicas - Culturais, pelo relato dos professores, acontecem de forma sistemática, com registro no Curso e na grade dos alunos, a
Comissão verificou o registro destes documentos. Em relação à CPA, a Comissão considerou, pelos relatórios e pelos relatos de seu
Coordenador, 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. O curso de Letras Inglês, Licenciatura, apresenta CPC 04 e ENADE 3.

  
 
 

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo ininterrupto do docente
com o curso (em meses)

Agripino José Freire da
Fonseca Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

ANDREA MORAES DA COSTA Mestrado Integral Estatutário 82 Mês(es)

GEANE VALESCA DA CUNHA
KLEIN Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Hélio Rodrigues da Rocha Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

JOSIMAR WALTER DE SOUSA Especialização Integral Estatutário 34 Mês(es)

LUIS EDUARDO FIORI Doutorado Integral Estatutário 190 Mês(es)

Lusinilda Carla Pinto Martins Doutorado Integral Estatutário 238 Mês(es)

Maria Alice Sabaini de Souza Mestrado Integral Estatutário 34 Mês(es)

MARIA DA GRAÇA MARTINS Mestrado Integral Estatutário 226 Mês(es)

Maria de Fátima Castro de
Oliveira Molina Mestrado Parcial Estatutário 6 Mês(es)

MIGUEL NENEVE Doutorado Integral Estatutário 310 Mês(es)

ODETE BURGEILE Doutorado Integral Estatutário 334 Mês(es)

Renata Aparecida Ianesko Mestrado Integral Estatutário 22 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 4

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 4

1.3. Objetivos do curso 4

1.4. Perfil profissional do egresso 4

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso estejam
contempladas no PPC) 4

1.6. Conteúdos curriculares 4

1.7. Metodologia 4

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 3

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

3

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 3

1.11. Apoio ao discente 4

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 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
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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.

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de curso de Licenciatura em Letras,ofertado exclusivamente na modalidade
presencial.

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 3

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 um curso ofertado exclusivamente na modalidade 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 curso de licenciatura em Letras, ofertado exclusivamente na modalidade
presencial.

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

4

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 ensino no PPC 4

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:Trata-se d curso de Licenciatura em Letras.

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 Curso de Licenciatura em 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 curso de Licenciatura em Letras.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O Curso de Letras/Inglês – Licenciatura - desenvolve seu projeto pedagógico de acordo com as necessidades locais, atende de forma
didática os alunos e proporciona atividades de extensão, envolvendo os docentes e discentes do Curso bem como a comunidade local.
Destaca-se que é o único curso de graduação gratuito, do Estado de Rondônia, que forma professores de Língua Inglesa para atender à
educação básica e superior. Possui políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa bem definidas no seu projeto e muito
bem concretizadas, por meio dos Projetos de Pesquisa e Extensão (Ensino Básico de Língua; Reading and Writing for beginners; Livros
que me encantam; Aplicação de Prova de Proficiência em Línguas Estrangeiras), dos Laboratórios e Centros de Pesquisa (Núcleo de
Estudos Canadenses; Centro de Estudos da Linguagem; ) e Ensino/Seminário (Repensando as Práticas de Ensino de Línguas e
Literaturas do Curso de Letras). Os objetivos do curso apresentam muito boa coerência com o perfil profissional do egresso, com a
estrutura curricular e com os conteúdos curriculares. A organização didático-pedagógica do Curso possibilita que o profissional vivencie
experiências teóricas e práticas para atuarem como profissionais críticos e reflexivos, com domínio da língua no que se refere a sua
estrutura, ao funcionamento e às manifestações culturais e conhecimento das variações linguísticas e culturais. O perfil profissional
apresentado e observado expressa muito bem as competências do egresso que são garantidas pela estrutura curricular implantada.
Esta contempla muito bem os aspectos: flexibilidade, articulação da teoria com a prática e compatibilidade da carga horária. Os
conteúdos curriculares implantados são atualizados, com bibliografia e carga horária adequadas, possibilitando muito bem o
desenvolvimento do perfil profissional do egresso. A metodologia adotada pelos docentes é bastante variada. Além das aulas
expositivas com incentivo a participação e discussão dos temas propostos, os docentes utilizam os materiais e espaços dos laboratórios
e centros de pesquisa institucionais. O estágio curricular supervisionado está previsto no Curso com carga horária específica (400
horas), a partir do 5º Período. Não existe um coordenador de estágio para o desenvolvimento e acompanhamento das atividades
relacionadas ao mesmo, cabendo à Coordenação do Curso desempenhar esta função. Destaca-se que este acompanha o estágio de
Língua Inglesa e Língua Espanhola. A UNIR estabelece convênio com a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, visando à realização
de estágio curricular não remunerado, no âmbito das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Rondônia, conforme Convênio
Nº 06/2013. O TCC é contemplado no PPC de 2013 e está devidamente regulamentado. A Comissão observa que os alunos ainda não
concretizaram esta atividade, entretanto, constatou-se que os professores já orientam os alunos acerca de possíveis temas a serem
desenvolvidos no TCC . O apoio ao discente está muito bem implantado. Constatou-se, por meio de Memorando nº 077/2016 que
alguns discentes receberam auxílios e bolsas da Assistência Estudantil e Extensão, nos últimos anos. A Instituição disponibiliza cursos
de extensão com a finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem e/ou ampliar o conhecimento na área educacional; oferece
apoio psicopedagógico. A Comissão constatou que existem ações muito bem implantadas em decorrência das avaliações externas e
autoavaliações, tais como implantação do novo PPC em 2013 bem como sua constante revisão, culminando, por exemplo, na inserção
de textos que abordem as políticas da educação ambiental, na disciplina de Língua Inglesa. As TICs implantadas permitem executar de
modo suficiente o PPC. Os discentes têm acesso ao laboratório de ensino (compartilhado com o Curso de Artes), ao laboratório de
informática do curso de Informática (acompanhado pelo professor), aos 16 computadores disponibilizados pela Biblioteca (Livre
acesso). Registra-se que as informações científicas e acadêmicas são disponibilizadas no site e os alunos possuem acesso wireless, no
campus. Os procedimentos de avaliação implantados atendem muito bem o PPC. A comissão constatou que os professores utilizam
diversos procedimentos de avaliação para que efetivamente o discente avaliado tenha oportunidade de demonstrar e comprovar o seu
aprendizado. Atualmente a instituição possui 59 alunos efetivamente matriculados, atendendo muito bem à dimensão do corpo docente
e a infraestrutura da instituição. Pelo que se constatou, a integração com a rede pública se dá por intermédio do Estágio
Supervisionado, Seminários e Semanas Acadêmicas.

Conceito da Dimensão 1

3.800

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 4

Justificativa para conceito 4:
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento
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2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 3

Justificativa para conceito 3:

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

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Licenciatura em Letras de modalidade presencial.

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:Trata-se de um Curso de Licenciatura em Letras, exclusivamente ofertado na
modalidade 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

Justificativa para conceito 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

Justificativa para conceito 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

Justificativa para conceito 5:

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, 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)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Todo corpo docente é egresso de cursos de Licenciatura.

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:Trata-se de curso de Licenciatura em letra sofertado exclusivamente na modalidade
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) 3

Justificativa para conceito 3:

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 Licenciatura em Letras, ofertado exclusivamente 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. 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 curso de Licenciatura em Letras, ofertado exclusivamente na modalidade
presencial.
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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.

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, conforme Portaria 4.059/2004 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de um curso de Licenciatura em Letras , ofertado exclusivamente 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 licenciatura em Letras.

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 m curso de Licenciatura em Letras.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Letras-Inglês ofertado pela Universidade Federal de Rondônia,
Campus José Ribeiro Filho, encontra-se efetivamente implantado desde 02 de maio de 2012, através da Portaria Nº 18/2012/NCH/UNIR
(atualmente em vigor a Portaria n 22/NCH/UNIR, de 12 de maio de 2014) e é formado por cinco (05) docentes, a saber: Profº. Drº
Miguel Nenevé , que o preside, Prof. Drº Hélio Rodrigues da Rocha, Profª Drª Odete Burgeile , Prof. Drª Lusinilda Carla Pinto Martins e
Profº. Especialista Josimar Walter de Sousa.Todos os membros do NDE (100%) são portadores de títulos obtidos em programas de pós-
graduação : quatro (04) professores comprovam título de doutor (80%) e um(01) o título de Especialista (20%). Quanto ao vínculo de
trabalho dos integrantes do NDE, todos os docentes (100%) trabalham em regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva.
Considerando-se as atas das reuniões e as informações obtidas “in loco”, foi possível verificar que o NDE é atuante e comprometido com
o Curso. A gestão do Coordenador é suficiente. O Coordenador comprova experiência de 12 anos no ensino superior e de 3 anos na
gestão acadêmica. O Coordenador é estatutário, com vínculo de trabalho de 40 horas com Dedicação Exclusiva. O curso conta,
atualmente, com vinte(20) professores dos quais 95% têm titulação obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu. Quanto ao
regime de trabalho dos docentes, 100% são estatutários em Tempo Integral, com Dedicação Exclusiva. Dos vinte e seis docentes
relacionados no sistema e-MEC, onze(11) permanecem no curso. Acrescenta-se a esta relação os seguintes professores: Prof. Doutor
Valdir Vegini, Prof. Mestre Geraldo Castro Contiguiba , Profa. Doutor Fernando Simplício dos Santos, Prof Dr Carmem Tereza Velanga,
Prof Dr Rafael Ademir Oliveira de Andrade, Prof Dr Lenir Detoni, que substituíram os professores que se afastaram por motivo de
capacitação, remanejamento ou mesmo aposentadoria. 

 Dos vinte(20) professores efetivos do curso, 80% tem experiência de mais de três anos no Magistério Superior. Mais de 40% dos
professores comprovam mais de três anos de experiência no exercício da docência na Educação Básica .Cabe sublinhar que desses
professores sete(7) comprovam mais de 20 anos de experiência docente. A Comissão verificou a regulamentação e o bom
funcionamento do Colegiado que é composto por todos os professores. 50% dos professores tem entre 4 e 6 produções científicas nos
últimos três anos.

 
Conceito da Dimensão 2

4.400

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)

1

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3

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

2

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 implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

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)

1

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) 1

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)

3

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

3

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 obrigatório verificar a brinquedoteca

3
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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.

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

3

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:Trata-se de curso ofertado exclusivamente 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 Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

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 Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

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:Trata-se de Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

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

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

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:Trata-se de Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

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:Trata-se de Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

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:Trata-se de Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

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 Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

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 Curso de Letras Inglês - Licenciatura.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

A UNIR não disponibiliza gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral. Embora a estrutura da UNIR não contemple
Coordenação de Curso, sendo esta função desempenhada pelo Chefe de Departamento, o Curso de Letras/Inglês – Licenciatura – possui
Coordenador e sua sala é compartilhada com o Chefe de Departamento. A sala utilizada atende de modo suficiente as atividades de
coordenação e chefia. A sala de professores do Curso é compartilhada com os demais docentes do Departamento de Letras. O espaço
possui uma mesa de reunião com as devidas cadeiras e não dispõe de equipamentos de informática. As salas de aula para o Curso são
muito boas, sendo utilizadas próximos ao Departamento. São limpas e bem iluminadas, com aparelhos de ar-condicionado instalados. O
Curso de Letras/Inglês – Licenciatura não tem um laboratório de informática específico para os seus alunos. Estes podem utilizar o
laboratório de informática do Curso de Informática, desde que acompanhados pelo Professor. Há rede wifi disponível na Universidade e
a biblioteca possui 16 equipamentos que podem ser utilizados pelos discentes. A Comissão observou que vários títulos de livros que
constam da Bibliografia Básica e da Bibliografia Complementar das disciplinas não existem para consulta ou empréstimo na Biblioteca
da Unir. Há um Programa Federal, Programa Idiomas sem Fronteiras, vinculado à Reitoria e Coordenado por um professor do Curso, que
possui alguns livros específicos, auxiliando, assim, os alunos do curso. A UNIR não possui assinatura de periódicos especializados, o
acesso a estes é feito pelo Portal da CAPES. O laboratório de ensino, compartilhado com o Curso de Artes, em processo de
reestruturação, proporciona, de forma suficiente, o desenvolvimento dos discentes quanto à competência linguístico comunicativa de
Língua Inglesa. 

 
Conceito da Dimensão 3

2.500

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 é contemplada na Disciplina Sociedade e Cultura Brasileira, no 4º Período.

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

Critério de análise:
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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.
Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Dos 20 professores, 11 são doutores, 8 mestres e 1 especialista.

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

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

04 Professores do NDE são Doutores e Um especialista. Trabalham em Jornada Integral e foram designados para compor
o NDE por meio da Portaria nº 022, de 12 de maio de 2014.

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

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Graduação - Licenciatura.

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:Trata-se de Curso de Graduação - Licenciatura.

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) Sim

Critério de análise:

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

Há condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

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?

A disciplina de Libras consta da estrutura curricular do curso, no 7º Período.

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

Justificativa para conceito NSA:O Curso não se utiliza de avaliação a distância.

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 estão disponibilizadas na forma impressa e virtual.

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? 

As Políticas de Educação Ambiental, conforme exigências do decreto n. 4.281 de 25/06/2002, são abordadas como tema
transversal nas disciplinas do Curso, conforme Ata de Reunião do NDE em 31.07.2015, quando foi pedido a inclusão
desta temática.

DISPOSIÇÕES LEGAIS
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http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTA0MTI3&40bd11be25

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.
A visita “in loco” possibilitou a observação e a constatação do atendimento aos requisitos legais, conforme relato:

 O PPC do Curso Letras/Inglês – Licenciatura, oferecido pela Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, apresenta carga
horária de acordo com a legislação vigente. As Diretrizes Curriculares Nacionais são atendidas pela fundamentação do curso de Letras.
A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa de modo contínuo e permanente, prevista no PPC, na Disciplina
Sociedade e Cultura Brasileira, no 4º Período. Todos os docentes possuem título de pós-graduação, sendo 95% “stricto sensu”, obtidos
em programas autorizados ou reconhecidos pela CAPES. O Núcleo Docente Estruturante, nomeado pela Portaria nº 022, de 12 de maio
de 2014, atende à normativa vigente, sendo 04 Professores Doutores e um especialista. Trabalham em Jornada Integral, com Dedicação
Exclusiva. A carga horária e o tempo de integralização do Curso estão consoantes com a legislação pertinente. A UNIR oferece
condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. A disciplina de Libras consta no currículo como disciplina,
no 7º Período. As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual (Sistema de informações
universitárias). As Políticas de Educação Ambiental, conforme exigências do decreto n. 4.281 de 25/06/2002, são abordadas como tema
transversal nas disciplinas do Curso, conforme Ata de Reunião do NDE em 31.07.2015, quando foi pedido a inclusão desta temática.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta comissão, formada pelas professoras Edaguimar Orquizas Viriato e Marlene Hernandez Leites (coordenadora), foi designada para
avaliação de Renovacão de Reconhecimento do Curso Letras/Inglês (Licenciatura) da Fundacão Universidade Federal de Rondônia,
Campus Josë Ribeiro Filho, de Porto Velho, conforme ofício circular CGCGIES/DAES/INEP, de 08 de janeiro de 2016.

 O Curso Letras- Inglês está situado na BR 364, Zona rural - KM 9,5, Município de Porto Velho, estado de Rondônia – CEP: 76808695.
 Após ter realizado as ações preliminares de avaliação, a Comissão visitou as instalações gerais da UNIR, Campus José Ribeiro Filho,

pertinentes aos serviços correlatos ao curso - Biblioteca, Registro Acadêmico, Secretaria Administrativa, salas de aula, laboratórios, e,
após efetivar as reuniões com os Dirigentes da IES, a Coordenação do Curso, o Núcleo Docente Estruturante e reuniões com o corpo
docente e discente, traçou considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais e normativos, todos
integrantes deste relatório, considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, concluiu a presente
avaliação.

 Cabe sublinhar que todo o processo transcorreu em ambiente de respeito profissional mútuo, com total disponibilidade dos gestores e
dos professores do curso, que contribuíram com suas impressões para o momento avaliativo, configurando um ambiente bastante
propício ao desenvolvimento do processo. Durante toda a visita "in loco", foram colocados à disposição os documentos necessários à
avaliação e, alguns, solicitados por demanda para o melhor entendimento e compreensão do andamento do curso.

 Esta comissão, tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e
sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório, e, considerando também os referenciais de qualidade dispostos na
legislação vigente, atribuiu os seguintes conceitos, por dimensão:

  
Dimensão 1: 3,8

 Dimensão 2: 4,4
 Dimensão 3: 2,5
  

Na Dimensão 1 - Organização Didática-Pedagógica - a pontuação dos indicadores da dimensão evidenciam que o curso de Licenciatura
em Letras-Inglês e suas respectivas Literaturas apresenta condições muito boas de funcionamento no seu aspecto organizacional;

 Na Dimensão 2- a pontuação dos indicadores da dimensão mostram que o curso em menção apresenta um corpo docente com ótimas
qualidades. Destaca-se a qualificação do corpo docente, que garante muito boa qualidade de ensino a seus discentes;

 Na Dimensão 3- Infraestrutura- conceito -atribuído pela pontuação dos indicadores da dimensão mostrando que o curso não atende as
condições de qualidade e conforto para seu corpo social. A biblioteca, que se encontra em fase de ampliação, não atende as
necessidades do corpo discente, principalmente pela inexistência ou número de exemplares disponíveis aos alunos. 

  
Em razão do exposto e considerando os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional
de Avaliação da Educação Superior – CONAES e neste instrumento de avaliação, o Curso de Letras – Inglês (Licenciatura), ofertado pela
Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR, Campus José Ribeiro Filho, apresenta um conceito final (4,0 ), com um perfil
satisfatório de qualidade. 

 CONCEITO FINAL 
 

CONCEITO FINAL

4


