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Módulo: Curso

Status: Finalizada

Intrumento: 136-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: 26/10/2010 10:58:19

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

Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
015.791.418-62 (TERESA KAZUKO TERUYA)
073.906.098-85 (Isane Pereira da Silva) -> coordenador(a) da comissão

 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
A  Universidade  Federal  de  Rondônia  -  UNIR  é  mantida  pelo  Ministério  da  Educação  CNPJ
00.394.445/0188-17.
A 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 na modalidade a distância, sendo 4 cursos de
graduação e 5 cursos de especialização em 37 pólos distribuídos pelo estado de Rondônia.
Curso:
O curso de Licenciatura 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 semestres
e  máxima  de  12  semestres.  As disciplinas serão  oferecidas  em aulas teóricas presenciais de  até  45
estudantes e aulas práticas com até 15 estudantes. Foi autorizado pela Resolução CONSEA n. 086/2007
da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR.
O curso teve início em 2005 e o projeto pedagógico avaliado e inserido no sistema e-mec é de novembro
de 2006.
No curso de Ciências Sociais há 127 alunas(os) matriculados 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:
Alguns dias anteriores à avaliação, foi realizada a leitura das informações do sistema eletrônico emec
fornecido  pela  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, nos dias 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
periódicos 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 Heirich De
Barba Mestrado Integral Estatutário 61 Mês(es)

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

Estevão Rafael
Fernandes Mestrado Integral Estatutário 13 Mês(es)

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

Luis Fernando Novoa
Garzon Especialização Integral Estatutário 44 Mês(es)

Márcia Meireles de Assis Mestrado Integral Estatutário 61 Mês(es)
Maria Berenice Alho Da
Costa Tourinho Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)

MARIA DO CARMO
DOS SANTOS Doutorado Integral Estatutário 47 Mês(es)

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

PETRUS LUIZ DE
LUNA PEQUENO Mestrado Integral Estatutário 44 Mês(es)

Robson dos Santos Mestrado Integral Estatutário 8 Mês(es)
Silvio Rodrigues Persivo
Cunha Doutorado Integral Estatutário 61 Mês(es)

WALTERLINA
BARBOZA BRASIL 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 3

1.2. Auto-avaliação do curso 3
1.3. Atuação do coordenador do curso 4
1.4. Objetivos do curso  (imprescindível)  (imprescindível) 3
1.5. Perfil do egresso 3
1.6. Número de vagas 4
1.7. Conteúdos curriculares  (imprescindível)  (imprescindível) 3
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
1.8. Metodologia 4
1.9. Atendimento ao discente 3
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
No "Projeto Pedagógico" do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, de novembro de 2006 é o mesmo
projeto do Bacharelado. A partir do quinto semestre o aluno faz opção, bacharelado ou licenciatura, ou
os dois.
O artigo 13 - do "Projeto Pedagógico" - assinala que o objetivo geral do curso é: "[...] contemplar a
atividade de formação do Cientista Social assim como a formação para o Magistério em diferentes níveis
de ensino...", também encontramos nos seus objetivos específicos, no seu artigo 14, item d, o seguinte:
"Considerar a  prática pedagógica como eixo da licenciatura plena e como o resultado de um projeto
aglutinador dos diferentes campos de conhecimentos, inserindo o licenciado desde o início do curso, em
trabalhos de extensão e pesquisa na área educacional;"

Porém, ao analisarmos a distribuição das disciplinas e dos conteúdos nelas desenvolvidos, encontramos
um currículo que precisa avançar na sua estruturação e organização para o alcance desses objetivos.
Visto que tal fato é fundamental na formação do egresso com Licenciatura Plena em Ciências Sociais. Os
conteúdos ou as disciplinas com perspectiva educacional ou pedagógica estão presentes , mas não como
eixo  estruturante,  uma  vez  que  as  disciplinas  especificamente  voltadas  para  dimensão  pedagógica
começam a  partir  do  4º  período:  Sociologia  da  Educação;  Filosofia  da  Educação;  Psicologia  da
Educação; Didática Geral; Legislação Educacional/Gestão Escolar, todas com carga horária de 80h. O
Estágio Supervisionado de Prática de Ensino é realizado nos 6º, 7º e 8º e totaliza 400h, porém não existe
um laboratório específico de práticas de ensino.
Finalmente, o Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos com Licenciatura Plena não está vinculado à
produção de conhecimento da Educação com a sua interface com as Ciências Sociais. Se essa vinculação
não for determinada, corre-se o risco de não se concretizar os objetivos do curso, do ponto de vista da
pesquisa na área educacional, preconizada no documento “Projeto de Pedagógico”.

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
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  (imprescindível)  (imprescindível) 5
2.8. Regime de trabalho do corpo docente  (imprescindível)  (imprescindível) 5
2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou experîência do corpo docente 4
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 3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
Todos os docentes estão contratados em regime integral, com dedicação exclusiva. Além disso, todos
possuem titulação seja de Mestre ou Doutor, também possuem boa experiência no magistério superior e
em  atividades  profissionais,  são  responsáveis  por  até  3  disciplinas  por  semestre.  Portanto,  essa
configuração do corpo docente, permite um bom desenvolvimento do curso.

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 por meio
da 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 Licenciatura em Ciências
Sociais possui atualmente 19 docentes, a comissão representa 16% dos docentes.

A Coordenadora do Curso tem Graduação e Ciências Sociais (Licenciatura e Bacharelado) e Mestrado
em Relações Internacionais. Tem experiência no magistério superior de 4 anos. Sua dedicação ao curso
de licenciatura em Ciências Sociais se concentra com carga horária de 10h/semanais. Destacamos que a
coordenadora também exerce a função de chefe de Departamento de Ciências Sociais.

O curso dispõe de 19 docentes sendo que todos possuem titulação obtida em programa de pós-graduação
stricto sensu, com 50% de doutores.

A publicação científica do grupo é pouca, 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. Quatro deles atuam em programas de pós-graduação stricto sensu em
nível de mestrado, orientando em média de 3 alunos cada docente.

O colegiado do curso é composto pelo presidente (coordenador), de todos os docentes lotados no Curso e
em efetiva atividade na IFES e de um representante discente de cada período do respectivo curso.

Considerando que o total de horas semanais dos professores é de 375horas, 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
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  (imprescindível)  (imprescindível) 3
3.7. Livros da bibliografia complementar 1
3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes 3
3.9. Laboratórios especializados  (imprescindível)  (imprescindível) 3
3.10. Infra-estrutura 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
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
prédio vertical antigo, no andar térreo, onde se situam os departamentos de Artes, Ciências da Educação,
Ciências Sociais,  Filosofia, História  e  Arqueologia,  Línguas Estrangeiras,  Línguas Vernáculas. Não há
guaritas de controle de entrada, nem seguranças. O Departamento de Ciências Sociais dispõe de uma sala
de docentes, com mesa para reuniões e computadores com acesso a internet a cabo e wireless mais 2
impressoras.  Ao lado,  está  a  sala da Chefia  do Departamento e  Coordenação do Curso de  Ciências
Sociais licenciatura e bacharelado. Não há salas individualizadas para os docentes, nem para a comissão
de  docentes  que  trata  dos  assuntos  acadêmicos  do  curso.  Os  ambientes  tem  ar  refrigerado,  boa
iluminação 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 em
manutenção, sendo necessário utilizar os banheiros precários e sem devida limpeza do andar de cima,
com acesso a somente um indivíduo.
A Diretoria de Registro Acadêmico (DIRCA) atende de 2ª a 5ª feira, das 8h às 20h.O atendimento é
realizado  pessoalmente  e  pela  internet  pelo  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: a) o Grupos de Estudos
Pesquisa Superior, b) Centro de Estudos do Imaginário e c) Centro de Estudos em Saúde do Índio de
Rondônia,  pertinentes ao bacharelado e  licenciatura.  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 bolsistas e não bolsistas de Iniciação Científica, de projetos de extensão, de
mestrado, de graduação.
Vemos que a prática de pesquisa e ensino nesses laboratórios colaboram para a formação do aluno, porém
o potencial de aproveitamento para o Curso de Licenciatura ainda carece de melhor utilização.
As salas de  aula  têm capacidade  para  50  alunos que  permitem a  configuração em círculo,  com ar
condicionado,  quadros brancos  e  projetor  multimídia,  quando  solicitados pelos  docentes.  Existem 2
auditórios, um mini-auditório com capacidade em torno de 40 lugares e outro com capacidade em torno
de 300 lugares; ambos possuem projetor multimídia, televisão, som amplificado, retroprojetor e utilizados
para reuniões, defesas de trabalhos de conclusão de curso e palestras.
Os discentes têm acesso aos equipamentos de informática disponibilizados em dois laboratórios: um com
21 e outro com 41 máquinas; há monitores/bolsistas responsáveis pela manutenção dos equipamentos e
atendimento  aos usuários.  Os laboratórios  possuem 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 disseram em reunião que a internet é instável e as vezes não funciona.
A Biblioteca  está  situada  em prédio com dois andares (térreo e  primeiro andar),  no  geral com boa
instalação, refrigerada e com controle de entrada e saída. Entretanto, a iluminação e  o mobiliário são
precários,  o  piso  está  desgastado.  Há  banheiros  com acesso  ao  cadeirante,  gabinetes  para  estudos
individuais, mesas para estudo em grupo, porém insuficientes. Não há computadores. O curso apresenta
algumas  limitações  no  seu  pleno  desenvolvimento,  no  quesito  da  infra-estrutura,  destacando  a
necessidade  de  ampliação  do  acervo  bibliográfico  e  de  periódicos  especializados.  Além  disso,  a
Biblioteca - assim como todo o Campus - não é aberta aos sábados o que dificulta sobremaneira o acesso
do alunos do curso, visto ele ser noturno, à biblioteca, assim como os outros recursos institucionais.

Conceito da Dimensão 3
3

REQUISITOS LEGAIS
4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) Sim

Critério de análise:
O currículo apresenta plena coerência com as DCNs?

4.2. Estágio supervisionado. Sim
Critério de análise:
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Dimensão 1: Organização didática pedagógica
Está  prevista,  na  matriz  curricular,  e  com  carga  horária  adequada,  a  oferta  de  estágio
supervisionado, com seu respectivo regulamento?

4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 5.626/2005) Não
Critério de análise:
a) O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, como disciplina obrigatória?
(quando se tratar de curso de licenciatura ou de fonoaudiologia) ou

b) O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, como disciplina optativa ?
(quando se tratar dos demais cursos superiores)

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).

Sim

Critério de análise:
O curso possui carga horária igual ou superior ao previsto na legislação?

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

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

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

Critério de análise:
Há previsão de Trabalho de Conclusão de Curso, com conteúdo fixado e regulamentação contendo
critérios,  procedimentos  e  mecanismos  de  avaliação  e  diretrizes  técnicas  relacionadas  à  sua
elaboração?

4.7. NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007. Não
Critério de análise:
O  Curso  possui  NDE  (Núcleo  Docente  Estruturante)  responsável  pela  formulação  do  projeto
pedagógico  do  curso,  sua  implementação  e  desenvolvimento,  com titulação  em  nível  de  pós
-graduação stricto sensu e contrato de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao
curso e experiência docente?

DISPOSIÇÕES LEGAIS
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 - Lingua Brasileira de Sinais
no componente curricular obrigatório em todos os cursos de Licenciatura. No entanto, a UNIR lançou a
Resolução n. 234/ CONSEA, no dia 09 de junho de 2010, determina a Inclusão da disciplina Libras no
Cursos de licenciatura em Ciências Sociais.
O estágio supervisionado é realizado a partir do 6º semestre com a carga horária de 80 h. No 7º semestre
com carga horaria de 160 h. No 8º semestre com 160 h. totalizando 400 horas.

O acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida é uma fragilidade dessa IFES porque o
campus é escuro no período noturno e tem muitos buracos para chegar as salas de aula. Os banheiros
estão adequados ao acesso aos cadeirantes, mas falta manutenção e limpeza.

O TCC é uma disciplina obrigatória do curso e tem uma carga horária de 80 horas no 7º e 8º semestre
para a orientação para a elaboração da monografia de conclusão do curso.

about:blank

7 de 8 13/11/2013 16:35



Dimensão 1: Organização didática pedagógica
O curso não possui NDE responsável pela formulação e implementação do projeto pedagógico do curso
de Ciências Sociais. mas existe uma comissão de professores, todos com regime de dedicação exclusiva
para tratar das questões relacionadas ao PPC do curso.

O curso de Licenciatura em Cîencias Sociais é semestral. A duração mínima é de 8 semestres e a máxima
de 12 semestres com uma carga horária total de 2.920 horas.
O problema é que o preenchimento do formulário está contraditório, no Detalhamento do curso consta
3.160 h. a carga horária do curso. Mas no art. 40 das Atividades de Conclusão do curso informa que são
2.920 horas do curriculo de Licenciatura
Considerações finais da comissão de avaliadores e Conceito final da Avaliação:

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
A comissão de avaliação composta pelos Professores Isane Pereira da Silva - coordenador da comissão
(Universidade  Braz  Cubas)  e  Teresa  Kazuko  Teruya  (UEM  -  Maringá-PR),  tendo  realizado  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
(diretrizes  da  Comissão  Nacional  da  Avaliação  Superior  e  este  instrumento),  atribuiu  os  seguintes
conceitos:
DIMENSÃO/CONCEITO
1.Organização didática pedagógica: 3
42.Corpo docente: 4
3.Instalações físicas: 3

Portanto, o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Fundação Universidade Federal de Rondônia -
UNIR, apresenta um perfil SATISFATÓRIO de qualidade.

Esta comissão encontrou certas dificuldades nessa avaliação porque a UNIR não preencheu todos os
campos do formulario e-mec e algumas informações estavam fora de lugar, por exemplo a bibliografia
básica e complementar. Não há registro da CPA, porque atualmente não existe uma CPA instituída pela
IFES, apenas há o relatório de 2006.

CONCEITO FINAL
3
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