
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação:

Protocolo: 201004923
Código MEC: 356349

Código da
Avaliação: 84347

Ato Regulatório: Reconhecimento de Curso
Categoria

Módulo: Curso

Status: Finalizada

Intrumento: 147-Instrumento de avaliação de reconhecimento dos cursos de graduação -
Bacharelados e licenciatura

Tipo de
Avaliação: Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
Endereço da IES:
36746 - Unidade SEDE - BR 364, Km 9,5 Porto Velho - RO.
CEP:76808-695
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
CIÊNCIAS SOCIAIS
Informações da comissão:

N° de
Avaliadores: 2

Data de
Formação: 15/10/2010 10:36:09

Período de
Visita: 24/11/2010 a 27/11/2010

Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
145.528.778-44 (Miriam Gonçalves Miguel) -> coordenador(a) da comissão
341.571.239-72 (Valter Lopes)

 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
A  IFES,  Universidade  Federal  de  Rondônia  é  mantida  pelo  Ministério  da  Educação  CNPJ
00.394.445/0188-17.
A Instituição UNIR funciona no endereço SEDE - BR 364, Km 9,5 Porto Velho - RO. CEP:76808-695.
Os  documentos  analisados  apresentam  como  missão  da  IES “produzir  conhecimento  humanístico,
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Instituição:
tecnológico  e  científico,  articulando  ensino,  pesquisa  e  extensão,  considerando  as  peculiaridades
regionais, promovendo o desenvolvimento humano integral e contribuindo para a transformação social”
(PDI).
A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR foi criada em 1982 pela lei n. 7.011 de 08 de
julho. A UNIR herdou do Centro de Ensino Superior de Rondônia – FUNDACENTRO, que oferecia os
cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, autorizado pelo decreto 84.696 de
12/05/1980,  publicado  no  D.O.U.  de  13/05/1980.  Em 1983  começaram a  funcionar  os  cursos  de
Licenciaturas: Educação Física, Geografia, História, Letras, Ciências Matemática e Pedagogia.
Atualmente a UNIR possui sete campi em Rondônia, localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal,
Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.
A IFES oferece 28 cursos de Licenciatura e Bacharelado, 4 cursos de pós-graduação e cinco cursos de
especialização na modalidade a distância em 37 pólos distribuídos pelo estado de Rondônia.
Curso:
O curso de Bacharelado em Ciências Sociais está situado na BR 364, km 9,5 Porto Velho - RO. CEP:
76808-695. Há 40 vagas previstas. O PPC prevê que essas vagas tenham duração mínima de 8 (oito)
semestres e máxima de 12 (doze) semestres.
As disciplinas serão oferecidas em módulos teóricos presenciais de até 45 estudantes e aulas práticas com
até  15  estudantes.  O  curso  foi  autorizado  pela  Resolução  CONSEA  n.  086/2007  da  Fundação
Universidade Federal de Rondônia – UNIR.
O curso teve início em 2005, mas o projeto pedagógico avaliado é de novembro de 2006. No curso de
Ciências Sociais há 127 (cento e vinte e sete) alunas (os) matriculadas entre bacharelado e licenciatura,
assim distribuídos: hoje são 10 alunos da turma de 2005; 16 alunos da turma de 2006; 21 alunos da turma
de 2007; 20 alunos da turma de 2008; 27 alunos da turma de 2009; e finalmente 33 alunos da turma de
2010.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
Após  a  leitura  do  formulário  eletrônico  no  sistema  e-MEC  alguns  dias  anteriores  à  avaliação,  das
informações  da  IES nas  três  dimensões  do  formulário,  a  leitura  dos  arquivos  anexados  incluindo:
componentes curriculares do curso de Ciências Sociais, PPC, regulamento do TCC, Regulamento geral
dos estágios, a portaria da Comissão Própria de Avaliação da UNIR, dentre outros. No período de 25 e
26/11/2010, quando da avaliação in loco, seguiu-se um roteiro previamente combinado com a IES e que
constou  do  seguinte: 1)  reunião  inicial  com dirigentes  da  IES para  apresentar  as  finalidades  dessa
avaliação: melhoria da qualidade e aumento da eficácia acadêmica; 2) análise documental (conferência
da documentação contida nas pastas dos professores, programas e ementas das disciplinas do curso e
livro de atas das reuniões do NDE); 3) verificação das instalações físicas e toda infra-estrutura da IES,
incluindo a biblioteca, onde foi feita por amostragem a checagem da bibliografia básica, complementar e
periódico do curso. Nessa ocasião da verificação das instalações e infra-estrutura, os avaliadores fizeram
todas as anotações e indagações necessárias ao preenchimento definitivo do formulário eletrônico;  4)
reuniões com o NDE, CPA, docentes e discentes do curso; 5) preenchimento de boa parte do formulário
eletrônico de avaliação e 6) reunião final de agradecimentos dos avaliadores com dirigentes da IES.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente com
o curso

Adilson Siqueira de
Andrade Mestrado Integral Estatutário 61 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente com
o curso

Alexandre Pacheco Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)
Antonio Barbosa De
Oliveira Mestrado Integral Estatutário 61 Mês(es)

Ari Miguel Teixeira Ott Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)
Arneide Bandeira
Cemin Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)

Carlos Santos Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)
Clarides Henrich de
Barba Mestrado Integral Estatutário 61 Mês(es)

Djanilson Amorim da
Silva Mestrado Integral Estatutário 8 Mês(es)

Edílson Lobo do
Nascimento Especialização Integral Estatutário 61 Mês(es)

Estevão Rafael
Fernandes Mestrado Integral Estatutário 13 Mês(es)

Jorge Luiz Coimbra de
Oliveira Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)

Luiz Carlos de Freitas Mestrado Integral Estatutário 61 Mês(es)
Márcia Meireles de
Assis Mestrado Integral Estatutário 61 Mês(es)

Maria Berenice Alho Da
Costa Tourinho Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)

Patrícia Mara Cabral de
Vasconcellos Mestrado Integral Estatutário 15 Mês(es)

Petrus Luiz de Luna
Pequeno Mestrado Integral Estatutário 44 Mês(es)

Silvio Rodrigues Persivo
Cunha Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: Organização didática pedagógica

1.1. Implementação das políticas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, no âmbito do curso 2

1.2. Autoavaliação do curso 2
1.3. Atuação do coordenador do curso 4
1.4. Objetivos do curso  (indicador de destaque)  (destaque) 3
1.5. Perfil do egresso 4
1.6. Número de vagas 4
1.7. Conteúdos curriculares  (indicador de destaque)  (destaque) 3
1.8. Metodologia 4
1.9. Atendimento ao discente 3
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
1.10. Estímulo a atividades acadêmicas 2
1.11. Estágio supervisionado e prática profissional 4
1.12. Atividades complementares 3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1
A CPA da IFES atuou até 2005, quando apresentou um último relatório. Atualmente, ela está nomeada,
porém, sem atuação. Efetivamente, a CPA da IFES, atualmente não existe.

A coordenação do curso está representada pelo chefe de Departamento de Ciências Sociais, com carga
horária  de  40  horas,  em tempo  integral  e  dedicação  exclusiva,  que  mantém boas  relações  com os
docentes e discentes e que tem buscado atualização e aperfeiçoamento do curso. O coordenador do curso
de Ciências Sociais apresenta habilidades profissionais e  intelectuais de modo a buscar o incremento
acadêmico junto ao curso.

A  metodologia  do  curso  se  fundamenta  em  preceitos  educacionais  da  interdisciplinaridade  e  da
construção  do  conhecimento  seqüenciado,  bem como a  aplicação  de  temas  transversais  da  cultura
regional, buscando ainda a formação ética, moral e profissional, utilizando recursos disponíveis em seu
portal virtual acadêmico  e  incentivando  também a  participação em atividades complementares  e  de
iniciação científica.

A IFES possui programa de iniciação científica, devidamente institucionalizado.

O número de vagas atende plenamente ao corpo docente e às instalações da IES.

As atividades complementares se apresentam no total de 200 horas e se expressam como participações
em eventos técnico-científicos, monitoria, projetos de extensão, estágios voluntários, disciplinas eletivas,
etc.

Somente alguns alunos participam dos projetos de pesquisa e extensão do curso de Ciências Sociais, pelo
fato da grande maioria trabalhar em período diurno. No entanto, o estímulo à participação desses alunos
em congressos,  palestras, eventos complementares,  etc  para divulgarem as pesquisas desenvolvidas é
insuficiente, por parte da IFES.

O  atendimento  pedagógico  dos  alunos  é  realizado  pelo  próprio  departamento  de  Ciências  Sociais,
entretanto, o suporte psicológico é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos
Estudantis (PROCEA).

A  IES possui  a  Diretoria  de  Registro  Acadêmico  (DIRCA),  que  atende  ao  aluno  com relação  às
atividades acadêmicas tanto no modo virtual,  como no modo interpessoal disponibilizado no sistema
SINGU, no qual são armazenadas todas as informações dos alunos, como histórico, matrícula, etc.

O conteúdo curricular do curso de Bacharelado em Ciências Sociais não está de acordo com a Resolução
CNE 02 de 18 de junho de 2007, pois não atende à carga horária mínima entre 3000 e 3200 horas para
um limite mínimo para integralização de quarto anos. Entretanto, na grade curricular estão presentes o
Estágio Curricular com 400 horas e o Trabalho de Conclusão do Curso com 80 horas. Quanto à disciplina
optativa de Libras, a grade também não atende.

Conceito da Dimensão 1
3

Dimensão 2: Corpo docente
2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante 2
2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE 5
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
2.3. Regime de trabalho do NDE 5
2.4. Titulação e formação do coordenador do curso 4
2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso 4
2.6. Composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4
2.7. Titulação do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque) 4
2.8. Regime de trabalho do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque) 5
2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou experîência do corpo docente 5
2.10. Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo integral" 5
2.11. Alunos por turma em disciplina teórica 5
2.12. Número médio de disciplinas por docente 3
2.13. Pesquisa e produção científica 4

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2
Não há formalização por portaria do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Ciências Sociais,
porém há uma Comissão, designada pelo Chefe de departamento do curso de Ciências Sociais através de
Ordem de Serviço, composta de 3 docentes (dois doutores e 1 mestre) e um representante discente, que
tratam dos assuntos pertinentes ao curso. Considerando que o curso de Bacharelado em Ciências Sociais
possui atualmente 15 docentes, a comissão representa 20% dos docentes.

O Coordenador do Curso tem Graduação e Mestrado em Relações Internacionais. Apresenta experiência
no magistério superior em torno 4 anos. Sua dedicação ao curso de bacharelado em Ciências Sociais se
concentra com carga horária de 10h/semanais. É importante destacar que a coordenadora também exerce
a função de chefe de Departamento de Ciências Sociais.

O curso dispõe de 15 docentes, sendo 5 doutores e 10 mestres, portanto 100% possuem titulação obtida
em programa de pós-graduação stricto sensu, com 30% de doutores.

Todos os docentes estão contratados em regime integral, com dedicação exclusiva.

Todos possuem experiência no magistério superior e em atividades profissionais, sendo responsáveis por
até 3 disciplinas por semestre.

A  pesquisa  científica  do  grupo  é  ainda  incipiente,  considerando  os  três  últimos anos.  Uma  parcela
significativa  dos  professores  possui projetos  de  pesquisa  e  de  extensão,  orienta  alunos de  iniciação
científica  e  de  trabalho  de  conclusão  de  curso  -  TCC.  Quatro  deles  atuam  em  programas  de
pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, orientando em torno de 3 alunos cada um.

O colegiado do curso não está formalizado como tal, ele se representa pelas reuniões departamentais,
compostas pelo presidente (coordenador de curso e chefe de departamento), pelos docentes lotados no
Curso por três representantes discentes.

Considerando que o total de horas semanais dos professores é de 375 horas, tem-se 9,375 professores
equivalentes a 40 horas. Como são 50 vagas anuais, serão 5,33 alunos por professor equivalente. Nesse
cálculo foram contabilizadas as horas que os docentes dispensariam para o curso de Ciências Sociais,
visto que alguns docentes se dedicam a outros cursos da IFES.

Conceito da Dimensão 2
4

Dimensão 3: Instalação física
3.1. Sala de professores e sala de reuniões 3
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
3.2. Gabinetes de trabalho para professores 1
3.3. Salas de aula 3
3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 2
3.5. Registros acadêmicos 4
3.6. Livros da bibliografia básica  (indicador de destaque)  (destaque) 2
3.7. Livros da bibliografia complementar 2
3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes 2
3.9. Laboratórios especializados  (indicador de destaque)  (destaque) 4
3.10. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados 3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3
O Núcleo de Ciências Humanas da UNIR, localizado no campus de Porto Velho, está instalado em um
prédio  vertical antigo,  no  andar  térreo.  Não há  guaritas de  controle  de  entrada, nem seguranças.  O
Departamento de  Ciências  Sociais consiste,  fisicamente,  de  uma  sala  de  docentes,  onde  há  1 mesa
redonda para reuniões, 3 computadores, 1 impressora, 2 mesas retangulares, 2 escrivaninhas, cadeiras e
estantes para  livros.  Ao lado,  com acesso interno, está  a  sala  da  Chefia  do Departamento,  também
Coordenação do Curso, com uma mesa em formato L, um computador, cadeiras e um armário. Não há
salas  individualizadas  para  os  docentes,  nem para  a  comissão  de  docentes  que  trata  dos  assuntos
acadêmicos do curso. Em todos os ambientes, há acesso à internet a cabo e wireless, ar refrigerado e
compartimentos para coleta seletiva de lixo. Entretanto, as instalações são precárias, não há extintores de
incêndio  e  devida  limpeza.  Os  banheiros  masculino  e  feminino  do  andar  térreo  estão  aguardando
manutenção, sendo necessário utilizar os banheiros do andar superior, também bastante precários, sem
devida limpeza, e com acesso a somente um indivíduo. Não há acesso para deficientes.
A Diretoria de Registro Acadêmico (DIRCA) atende de 2ª a 5ª feira, das 8h às 20h. Possui 1 balcão para
atendimento,  seis  cadeiras  para  aguardar  o  atendimento  e  ar  refrigerado.  Internamente,  o  espaço
apresenta mesas e cadeiras para os funcionários, salas para guardar a documentação física, computadores
conectados  a  internet  e  com  disposição  ao  Sistema  Integrado  de  Gestão  Universitária  (SINGU)
implantado  em  2005  no  campus  e  compreendendo  os  módulos  de  Protocolo  eletrônico,  Controle
Acadêmico e Biblioteca.
O Departamento  de  Ciências Sociais da  UNIR dispõe  de  espaços físicos para: o  Grupo de  Estudos
Pesquisa Superior, o Centro de Estudos do Imaginário e  o Centro de Estudos em Saúde do Índio de
Rondônia. Nesses espaços, há refrigeração, computadores, acesso à internet, mesas, cadeiras, mesas de
reuniões, acervos de livros e de objetos de pesquisa, os quais são utilizados pelos alunos de Iniciação
Científica, de projetos de extensão e de mestrado. Observa-se a precariedade das instalações, falta de
tratamento  anti-mofo,  manutenção  de  equipamentos  de  informática,  bem  como  acessibilidade  aos
portadores de necessidades especiais.
As salas de  aulas têm capacidade  para  cerca  de  40  alunos  com mesas e  cadeiras  que  permitem a
configuração em círculo; há refrigeração, quadros brancos e aparelhos audiovisuais, quando solicitados
pelos docentes. Existem 2 auditórios, um com capacidade em torno de 40 lugares e outro com capacidade
em torno de 300 lugares; ambos com infra-estrutura instalada e recursos multimídia.
Estão  disponibilizados  dois  laboratórios  de  informática:  um com 21  máquinas  e  outro  com 41;  há
monitores/bolsistas responsáveis pela manutenção dos equipamentos e  pela ajuda aos usuários.  Há ar
condicionado e acesso à internet, via cabo e wireless. No entanto, as instalações elétricas, o mobiliário, a
iluminação e limpeza são precários. Os alunos comentaram em reunião que a internet é instável e muitas
vezes não funciona.
A Biblioteca  está  situada  em prédio com dois andares (térreo e  primeiro andar),  no  geral com boa
instalação,  refrigerada,  com  controle  de  entrada  e  saída  e  banheiros  com  acesso  ao  cadeirante.
Entretanto, a iluminação e o mobiliário são precários, o piso está desgastado. Há gabinetes para estudos
individuais,  mesas para  estudos em grupo, porém insuficientes.  Não há  computadores para  acessar o
acervo nem os sites externos; porém, há internet  Wi-Fi.  O curso de Ciências Sociais encerra as suas
atividades às 22h30min, porém a biblioteca encerra o seu atendimento às 21h30min. O acervo apresenta
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
divergência entre o postado no sistema e-Mec e o apresentado in loco, pois não há atualização do acervo
com relação às edições;  além disso, os livros apresentam-se em mau estado de utilização, bem como
desgastados. O acervo relativo ao Curso necessita ser atualizado e ampliado.

Conceito da Dimensão 3
3

Dimensão 4: Requisitos legais e normativos
4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) Sim

4.2. Estágio supervisionado. Sim
4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 5.626/2005) Não
4.4. Carga horária mínima e tempo mínimo de integralização Bacharelado: Parecer
CNE/CES 08/2007 e Resolução CNE/CES 02/2007;Licenciatura: Parecer CNE/CP
28/2001 e Resolução CNE/CP 02/2002; Pedagogia: Resolução CNE/CES 01/2006).

Não

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

4.6. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante Diretrizes Curriculares
Nacionais de cada curso) Sim

4.7. NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007. Não
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4

Durante a verificação in loco, a comissão identificou que a matriz curricular tem uma preocupação com a
formação do Cientista  Social e  com a formação para o Magistério em diferentes níveis de ensino, do
ensino fundamental ao ensino superior.

O Projeto Pedagógico foi aprovado por esta IFES sem a disciplina de Libras – Língua Brasileira de Sinais
no componente curricular optativo em todos os cursos de Bacharelado. No entanto, a UNIR lançou a
Resolução n. 234/ CONSEA, no dia 09 de junho de 2010, determina a Inclusão da disciplina Libras como
optativa no Curso de bacharelado em Ciências Sociais.

O Estágio Curricular Obrigatório é dividido em Estágio Curricular Obrigatório I, realizado no 6º período
com a carga horária de 80h, o Estágio Curricular Obrigatório II, realizado no 7º período com a carga
horária  de 160h, e  o Estágio Curricular Obrigatório III,  no 8º  período com a  carga horária  de 160h,
totalizando 400 horas.

O acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida é uma fragilidade dessas IFES porque o
campus é escuro (necessitando de novas luminárias em todo campus) sobretudo, no período noturno; o
terreno possui muitas irregularidades para chegar as salas de  aula.  Os banheiros estão adequados ao
acesso aos cadeirantes, mas falta manutenção e limpeza.

O TCC está representado pelas disciplinas obrigatórias Monografia I e Monografia II, que possuem carga
horária de 40 horas, cada uma delas, a primeira oferecida no 7º período e a segunda no 8º período.

O curso não possui NDE responsável pela formulação e implementação do projeto pedagógico do curso
de Ciências Sociais, mas existe uma comissão de professores, designada pelo chefe do departamento de
Ciências Sociais, como Ordem de Serviço, para tratar das questões relacionadas ao PPC do curso. Os três
docentes integrantes dessa comissão possuem contratação em regime de dedicação exclusiva

O curso de Bacharelado em Ciências Sociais é semestral. A duração mínima é de 8 semestres e a máxima
de  12 semestres com uma carga horária  total de  2.520 horas.  Dessa  maneira,  o  curso não atende a
Resolução CNE 02 de 18 de junho de 2007, na qual a  carga horária mínima seria entre 3000 a 3200
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
horas.

Conceito da Dimensão 4
NAC

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

Esta comissão tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os
requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribui, em conseqüência, os seguintes conceitos por
dimensão:

Dimensão Conceito
Dimensão 1 3
Dimensão 2 4
Dimensão 3 3

Em razão do exposto acima  e  considerando ainda os referencias de qualidade disposto na legislação
vigente,  nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste
instrumento  de  avaliação,  o  curso  de  BACHARELADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS da  Universidade
Federal de Rondônia, ficou com conceito 3.

CONCEITO FINAL
3
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