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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma Instituição de Educação Superior, de natureza federal, 
mantida pelo Ministério da Educação, com número de CNPJ: 04.418.943/0001-90 com sede na Av. Presidente Dutra, 
2965, Centro, CEP: 76.801-974, Porto Velho-RO. A UNIR foi criada pela Lei nº 7.011, de 08 de julho de 1982, após a 
criação do Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981.

Hoje, a UNIR possui oito Campi em Rondônia localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, 
Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. A sede administrativa da UNIR fica em Porto Velho, onde estão 
a Reitoria e as Pró-Reitorias de Administração (PRAD), de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), de 
Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) e de Pesquisa e Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ).

A Fundação Universidade Federal de Rondônia tem por missão produzir conhecimento humanístico, tecnológico e científico, 
articulando ensino, pesquisa e extensão, considerando as peculiaridades regionais, promovendo o desenvolvimento 
humano integral e contribuindo para a transformação social. No cumprimento da missão institucional, a UNIR tem como 
visão consolidar-se como uma Universidade multicampi que, a partir das peculiaridades regionais, alcance níveis de 
excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e humanístico, tornando-se referência nacional 
em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da sociedade.

Atualmente, a UNIR oferece mais de 55 cursos de graduação e 13 programas de Pós-Graduação, sendo 02 de Doutorado e 
11 de Mestrado.
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Instituição:

O Subcampus de Presidente Médici começou suas funções no ano de 2009 com o curso de Engenharia de Pesca e 
Aquicultura que inicialmente pertencia ao Departamento de Ciências Contábeis do Campus Cacoal e no mesmo ano deu 
inicio à primeira turma do curso através do vestibular 2009/2. Ainda sem estrutura física própria devido às reformas, o 
curso funcionou durante o primeiro período na estrutura da escola estadual CEEJA. No ano de 2010 foi realizado novo 
processo seletivo com nova turma iniciando em 2010/2. O Campus detém uma área de 71,5 hectares, doada pelo 
município de Presidente Médici, onde outrora funcionava o Colégio Agrícola com a Base de Piscicultura e a Guarda Mirim. 

Através da Resolução nº 12, de 19 de Agosto de 2011, o Presidente do Conselho Universitário (CONSUN) da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia cria o campus Presidente Médici e vincula ao mencionado campus os Departamentos 
Acadêmicos de Engenharia de Pesca e Aquicultura, Zootecnia e Biologia. Atualmente o Campus conta com 11 professores, 
2 técnicos e 16 colaboradores de empresa terceirizada na área de manutenção e vigilância das estruturas. 

O município de Presidente Médici vem se destacando fortemente na atividade pesqueira; possui cerca de 700 represas e 
aproximadamente 66 viveiros que produz em média 70 toneladas de peixe por mês. A produção de peixes do município é 
escoada principalmente para os municípios de Porto Velho, Vilhena, Pimenta Bueno, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal.

O município de Presidente Médici encontra-se localizado num local privilegiado, banhado por vários rios entre eles o rio 
Machado que darão suporte aos acadêmicos durante os estágios.

Apesar do porte da atividade pesqueira do Estado de Rondônia e principalmente do município de Presidente Médici, existe 
uma carência de profissional na área da Engenharia de Pesca. Em 2008 foi verificado que o Estado conta com 10 
profissionais para desenvolver atividades dos setores da pesca artesanal e aquícola nas áreas de produção, conservação e 
comercialização dos produtos pesqueiros. Dessa forma, torna-se necessário a criação do primeiro curso na área de 
Engenharia de Pesca, para formar profissionais capazes de enfrentar os desafios que o desenvolvimento dessas atividades 
no Estado impõe. 

Curso:

O curso de bacharelado em Engenharia de Pesca ofertado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 
campus Presidente Médici, avaliado para o ato regulatório de Autorização, funciona na Rua da Paz, nº 4.376, CEP 76.916-
000, em Presidente Médici – RO. O Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca e 
Aquicultura foi aprovado pelo Conselho Superior de Acadêmico (CONSEA) da UNIR pela Resolução nº 198, de 18 de 
novembro de 2008.

A admissão ao curso é mediante processo seletivo aberto a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou 
equivalente, independente de formação específica, por meio de classificação no Exame Nacional de Ensino Médio e do 
Sistema de Seleção Unificada ENEM-SISU, observados os critérios definidos em edital. Atualmente são ofertadas 50 vagas 
anuais. A Estrutura Curricular do Curso de Engenharia de Pesca é dividida em 04 componentes curriculares: Disciplinas 
Obrigatórias (4000 horas); Estágio Supervisionado (500 horas); Atividades Complementares (200 horas) e Trabalho de 
Conclusão de Curso (60 horas), totalizando 4.760 horas. O Curso tem uma duração mínima, 05 (cinco) anos e, no 
máximo, 09 (nove) anos.

O Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Pesca já inclui a realização de atividades complementares tendo como 
objetivo a formação geral do profissional, que possibilitem o reconhecimento de habilidades, conhecimentos, competências 
e atividades do aluno, inclusive os adquiridos fora do ambiente acadêmico. Neste sentido, são alocadas 200 horas do total 
da carga horária do curso.

O Estágio Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória e desenvolvido a partir do sexto período do curso com 
carga horária total de 500 horas. O aluno deve fazer o estágio em propriedades privadas ou públicas, indústrias ou 
empresas ligadas aos diferentes setores do curso. Para isto deve elaborar um Plano de trabalho para o Estágio 
Supervisionado com professor da área que será seu supervisor nessas atividades. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é realizado sob orientação direta de um docente da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia/Campus Presidente Médici e consiste numa etapa integrante da graduação. A carga do TCC é de 60 
horas e sua avaliação é feita mediante a entrega de monografia ou relatório técnico.

O curso de Engenharia de Pesca da Fundação Universidade Federal de Rondônia/Campus Presidente Médici está sob a 
coordenação do professor Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque, graduado em Engenharia de Pesca e Mestrado em 
Engenharia Mineral pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que atua em regime de tempo integral. A data do 
seu efetivo exercício na IES é de 23 de fevereiro de 2011, assumindo a função de Vice-Chefe do Departamento de 
Engenharia de Pesca e Aquicultura através das Portarias de 27 de abril de 2012. O quadro docente atual é composto de 11 
docentes, sendo que 63,64% possui a titulação de Doutor e 36,36% tem titulação de Mestre.

Quanto à administração acadêmica, especificamente ao Núcleo Docente Estruturante (NDE), verificou-se que, sua 
implementação institucional se deu através da Portaria nº 001 de 23 de janeiro de 2014. Todos os seus membros possuem 
titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e regime de trabalho de tempo integral.

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, está devidamente constituída pela Direção da Instituição, através da Portaria Nº 
916/2013. Foram disponibilizados dois relatórios a esta comissão datados de 2006 e 2013. A divulgação dos resultados da 
CPA é realizada apenas no formato eletrônico e no momento a avaliação é somente geral porque a ausência do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) compromete avançar em aspectos mais específicos.

Até a presente data não existe egressos do curso. Segundo os registros acadêmicos da IES, 149 acadêmicos estão 
matriculados e desenvolvem suas atividades no curso de Engenharia de Pesca da UNIR/Campus Presidente Médici. 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
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Síntese da ação preliminar à avaliação:

Para a avaliação de Autorização do curso de Engenharia de Pesca ministrado pela Fundação Universidade Federal de 
Rondônia/Campus Presidente Médici situada na Rua da Paz, nº 4.376, CEP 76.916-00, em Presidente Médici – RO, a 
comissão realizou levantamentos preliminares à avaliação “in loco”, com base nos documentos disponibilizados no sistema 
e-mec, verificando:

- As questões que circundam o ambiente socioeconômico da região onde o curso está inserido, como forma de 
compreender os aspectos considerados imprescindíveis para o oferecimento do curso de Engenharia de Pesca, verificou-se 
pela sua pertinência e adequação;

- A IES não possui Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente e o arquivo anexado no sistema e-mec possuía 
validade para o período de 2004 a 2012 não citando o campus Presidente Médici em desacordo com às determinações do 
art. 16 do Decreto nº 5.773/2006;

- Quanto à autoavaliação, a IES postou os relatórios referentes aos períodos compreendidos entre os anos de 2004/2006 e 
2010/2012. Os relatórios de avaliação da UNIR seguem as mesmas orientações propostas pelo CONAES e buscaram 
contemplar as dez dimensões preconizadas. A divulgação dos resultados da CPA é realizada apenas no formato eletrônico 
e a avaliação é somente de cunho geral porque a ausência do Plano de Desenvolvimento Institucional compromete 
avançar em aspectos mais específicos.

- Ainda não existe menção ao Conceito Preliminar de Curso (CPC).

- Quanto à autorização do campus a Resolução nº 12/CONSUN, de 19 de agosto de 2011 cria o campus de Presidente 
Médici e vincula ao mencionado campus os Departamentos Acadêmicos de Engenharia de Pesca e Aquicultura, Zootecnia e 
Biologia. Tal Resolução está publicada no DOU nº 47 de 08 de março de 2012.

- O curso de bacharelado em Engenharia de Pesca ofertado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 
campus Presidente Médici, avaliado para o ato regulatório de Autorização, funciona na Rua da Paz, nº 4.376, CEP 76.916-
00, em Presidente Médici – RO. O Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca e 
Aquicultura foi aprovado pelo Conselho Superior de Acadêmico (CONSEA) da UNIR pela Resolução nº 198, de 18 de 
novembro de 2008.

- O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Pesca da Fundação Universidade Federal de Rondônia não contempla a 
disciplina de Libras em desacordo com o que estabelece o Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005.

- A temática das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme Lei n° 
11.645 de 10/03/2008 e Resolução CNE/CP N° 01 de 17/06/2004 não está contemplada no Projeto Pedagógico do Curso 
de Engenharia de Pesca - Campus Presidente Médici da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

- Não foi evidenciado Políticas de Educação Ambiental às disciplinas do curso de Engenharia de Pesca/UNIR/Campus 
Presidente Médici de modo transversal, contínuo e permanente.

- O novo Projeto Pedagógico do Curso encontra-se em trâmite junto ao Departamento de Engenharia de Pesca, 
aguardando os devidos encaminhamentos.

A comissão procedeu, ainda, leitura atenta dos documentos institucionais, destacando-se: o Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI (2004 – 2012), os Relatórios de Autoavaliação – CPA (2006 e 2013) e o Projeto Pedagógico do Curso - 
PPC (2008). Foram verificados os parâmetros norteadores do curso ora em análise, bem como a sua adequação ao 
disposto no PDI.

Foram realizadas reuniões e visitas às instalações conforme agenda de programação previamente enviada e aprovada pela 
IES. 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime 
Trabalho

Vínculo 
Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto do 
docente com o curso

Clodoaldo de Oliveira 
Freitas 

Mestrado Integral Estatutário 32 Mês(es)

Eliane da Silva Leite Mestrado Integral Estatutário 44 Mês(es)

Fernanda Bay Hurtado Doutorado Integral Estatutário 56 Mês(es)

Igor David da Costa Doutorado Integral Estatutário 32 Mês(es)

Jucilene Cavali Doutorado Integral Estatutário 44 Mês(es)

Julia Myriam de Almeida 
Pereira 

Doutorado Integral Estatutário 44 Mês(es)

Marlos Oliveira Porto Doutorado Integral Estatutário 44 Mês(es)

Paulo de Tarso da Fonseca 
Albuquerque 

Mestrado Integral Estatutário 34 Mês(es)

Rute Bianchini Pontuschka Doutorado Integral Estatutário 32 Mês(es)

Santina Rodrigues Santana Mestrado Integral Estatutário 44 Mês(es)
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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

3 

Justificativa para conceito 3:

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 1 

Justificativa para conceito 1:

1.3. Objetivos do curso 2 

Justificativa para conceito 2:

1.4. Perfil profissional do egresso 2 

Justificativa para conceito 2:

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

2 

Justificativa para conceito 2:

1.6. Conteúdos curriculares 2 

Justificativa para conceito 2:

1.7. Metodologia 3 

Justificativa para conceito 3:

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 

4 

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 

4 

Justificativa para conceito 4:

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 

4 

Justificativa para conceito 4:

1.11. Apoio ao discente 1 

Justificativa para conceito 1:

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 2 

Justificativa para conceito 2:

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 

Justificativa para conceito NSA:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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

Justificativa para conceito 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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem  3 

Justificativa para conceito 3:

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) 

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. 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos  NSA 

Justificativa para conceito NSA:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos 
NSA 

Justificativa para conceito NSA:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O Projeto Pedagógico de Curso de Engenharia de Pesca, da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), contempla 
de maneira satisfatória a contextualização do curso na demanda econômica regional, entretanto, não faz referência ao 
contexto social do curso para a região. Devido à ausência do PDI atualizado, e mesmo considerando o PDI anterior (2004 
a 2012), não há políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão voltadas para o curso de Engenharia de Pesca, 
campus Presidente Médici.

Embora a carga horária da matriz curricular seja ampla, a estrutura curricular não contempla todas as disciplinas previstas 
para o núcleo de conhecimentos profissionais, descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de 
Engenharia de Pesca (Resolução Nº 05, de 02/02/2006). Dessa forma, há um comprometimento nos conteúdos 
curriculares, que acabam não dialogando entre si, e diminui a possibilidade de formação profissional ampliada e 
multifacetada.

As práticas pedagógicas utilizadas no curso garantem a metodologia proposta no PPC. As atividades complementares, 
Estágio Curricular Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), por exemplo, estão adequadamente 
implantados e regulamentados. 

Não há evidencias de apoio discente no Campus de Presidente Médici e as ações acadêmico-administrativas são realizadas 
de maneira insuficiente, devido a falta de servidores técnico-administrativos que colaborem com as atividades de 
coordenação. Vale reforçar, ainda, que todos os registros acadêmicos do curso de Engenharia de Pesca do Campus 
Presidente Médici são realizados no Campus Cacoal.

As TICs implantadas permitem executar, de maneira suficiente, o projeto pedagógico do curso. Da mesma forma, os 
procedimentos, a metodologia de ensino e os processos de avaliação estão implantados de maneira suficiente com a 
concepção do curso. 

Conceito da Dimensão 1

2.6

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 2 

Justificativa para conceito 2:

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a) 3 

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 

5 

Justificativa para conceito 5:

5 
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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. 

2.7. 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) 

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) 

3 

Justificativa para conceito 3:

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 

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  3 

Justificativa para conceito 3:

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)  

5 

Justificativa para conceito 5:

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

NSA 
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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  

Justificativa para conceito NSA:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

Embora o curso de Engenharia de Pesca tenha iniciado em 2009, o Núcleo Docente Estruturante foi implantado 
recentemente, pela Portaria nº 001/2014 (DCPM de 23/01/2014). Portanto, não atuou de maneira satisfatória na 
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC.

A atuação do coordenador é satisfatória, pois se trata de um profissional articulado, com boa relação com os docentes e 
discentes. Possui regime de trabalho integral, DE, o que contribui com a excelente carga horária dedicada totalmente à 
coordenação. Entretanto, não possui representatividade nos colegiados superiores e possui pouca experiência na gestão 
acadêmica. 

Todo o corpo docente é titulado em programas de pós-graduação stricto sensu, sendo que 63,64% são doutores. Todos 
apresentam regime de trabalho de tempo integral. A experiência do corpo docente está assim distribuída: 54,54% 
apresentaram 02 (dois) ou mais anos de experiência profissional fora do magistério superior e; 90,90% apresentaram 03 
(três) ou mais anos de experiência no magistério superior. Nos últimos três (03) anos, a produção científica, cultural e 
tecnológica foi realizada por 81,81%, do corpo docente, que apresentou uma média de oito (08) publicações.

As tomadas de decisão do curso são realizadas pelo Conselho de Departamento (CONDEP), com participação de todos os 
docentes, um ou dois discentes e um servidor técnico- administrativo, que se reúnem mensalmente e tomam decisões 
coletivas, com total liberdade de participação e/ou expressão de seus membros, como atestam as atas mensais de 
registros das reuniões. 

Conceito da Dimensão 2

4.1

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) 

4 

Justificativa para conceito 4:

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 

4 

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) 

5 

Justificativa para conceito 5:

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) 

5 

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) 

5 
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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 

Justificativa para conceito 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 

Justificativa para conceito 3:

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

A sala destinada aos professores é estruturada em gabinetes coletivos de trabalho abrigando entre 05 a 10 professores. A 
sala é climatizada e equipada com mobiliário, equipamentos de informática e acesso a Internet WIFI.

A Coordenação do Curso está alocada em um gabinete de trabalho específico possuindo nesse espaço equipamentos de 
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informática e mobiliário exclusivo. O campus Presidente Médici não possui servidor técnico administrativo para auxiliar as 
atividades de coordenação do curso e todos os registros acadêmicos dos alunos são realizados no campus Cacoal.

A estrutura física da UNIR/Campus Presidente Médici possui uma área de 71,5 hectares sendo constituída de 05 salas de 
aula, 01 prédio administrativo, 01 biblioteca que no momento encontra-se desativada por falta de servidor técnico 
administrativo, 01 laboratório de informática e geoprocessamento (LIG), 01 Laboratório de Física, Química e Microbiologia 
(LFQM), 01 Laboratório de Ciências Ambientais (LCA), 01 Laboratório de Pesca e Aquicultura (LPA) e uma Base de 
Piscicultura Carlos Educardo Maiaze – BPCEM. Todas as salas encontram-se equipadas com ar condicionado e quadro, além 
de sinal wireless para aceso a internet. Todo o discente da UNIR/Campus Presidente Médici tem acesso a equipamentos de 
informática através do Laboratório de Informática e geoprocessamento, que contém 30 computadores e acesso a Internet. 
Seus computadores são equipados com Windows e aplicativos de editoração em geral.

Tendo em vista a não conclusão das obras dos laboratórios de aulas-práticas e de pesquisa (falta de instalação elétrica do 
sistema de refrigeração, falta de equipamentos, reagentes e vidrarias) algumas práticas importantes para a formação do 
egresso foram dificultadas mesmo sendo percebido grande esforço do corpo docente para minimizar essa situação com a 
realização de aulas práticas em Instituições parceiras.

A bibliografia básica e complementar do curso de Engenharia de Pesca, da Fundação Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR/Campus Presidente Médici), não está descrita no PPC e não está disponível, em quantidade suficiente aos alunos do 
curso. Além disso, embora haja um espaço físico reservado a biblioteca, a falta de servidores técnicos administrativos no 
local restringe o acesso dos alunos aos poucos exemplares existentes. Portanto, não há um horário de funcionamento 
adequado e local reservado para estudo individual ou de grupos. Por outro lado, o acesso livre a internet oportuniza aos 
alunos a obtenção de artigos e periódicos completos, por meio do acesso a plataforma CAPES. 

Conceito da Dimensão 3

3.4

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm Diretrizes Curriculares 
Nacionais 

Não 

Justificativa para conceito Não:

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 17/06/2004) 

Não 

Critério de análise:

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e atividades curriculares do 
curso?  

A temática das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 
conforme Lei n° 11.645 de 10/03/2008 e Resolução CNE/CP N° 01 de 17/06/2004 não está contemplada 
no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Pesca - Campus Presidente Médici da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia. 

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

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?  

O corpo docente do curso de Engenharia de Pesca da Fundação Universidade Federal de Rondônia/Campus 
Presidente Médici é composto por 63,64% de Doutores e 36,36% de Mestres. 

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

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente? 

O NDE é formado por cinco (05) professores pertencentes ao corpo docente do curso. Todos os membros 
possuem dedicação exclusiva e titulação acadêmica obtida em programas pós-graduação stricto sensu. 

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

Justificativa para conceito NSA:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

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:Por se tratar de Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, na 
modalidade presencial, o indicador não se aplica. 

Critério de análise:
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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?  

A IES possui rampas de acessibilidade, passarelas cobertas entre outras ações para atendimento à pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Existe necessidade de readequação nos banheiros e acesso aos 
laboratórios específicos. 

4.10. Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005)  Não 

Critério de análise:

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso? 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Pesca da Fundação Universidade Federal de Rondônia não 
contempla a disciplina de Libras em sua estrutura curricular. 

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

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?  

Todo sistema de registros e acompanhamento acadêmico é realizado pelo Sistema SINGU na Fundação 
Universidade Federal de Rondônia/Campus Presidente Médici. 

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)  

Não 

Critério de análise:

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente?  

Não foi evidenciado políticas de educação ambiental às disciplinas do curso de Engenharia de 
Pesca/UNIR/Campus Presidente Médici de modo transversal, contínuo e permanente. 

DISPOSIÇÕES LEGAIS

A atual carga horária proposta para o curso de bacharelado de Engenharia de Pesca da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia/Campus Presidente Médici totaliza 4.760 horas, com período de integralização mínima de 10 semestres e 
máxima de 18 semestres atendendo o que prescreve o Parecer CNE/CES n° 08/2007 e a Resolução CNE/CES n° 02/2007. 
Embora a carga horária da matriz curricular seja ampla, a estrutura curricular não contempla todas as disciplinas previstas 
para o núcleo de conhecimentos profissionais, descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação 
em Engenharia de Pesca (Resolução Nº 05, de 02 de fevereiro de 2006). Dessa forma, há um comprometimento nos 
conteúdos curriculares, que acabam não dialogando entre si, e diminui a possibilidade de formação profissional ampliada e 
multifacetada.

As atividades complementares, Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) estão previstos na matriz 
curricular e apresentam regulamentos específicos e cargas horárias excessivas. Para que o aluno receba o título de 
graduado em Engenharia de Pesca será necessária à apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso, centrado em 
determinada área teórica-prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimentos, 
contendo obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas 
com a execução. A elaboração do trabalho de conclusão de curso deve ser conduzida obrigatoriamente ao longo do decimo 
semestre do curso. A carga horária dedicada a esta atividade deve ser de 60 horas.

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Pesca da Fundação Universidade Federal de Rondônia não contempla a 
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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. 

disciplina de Libras em desacordo com o que estabelece o Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005.

A temática das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme Lei n° 
11.645 de 10/03/2008 e Resolução CNE/CP N° 01 de 17/06/2004 não está contemplada no Projeto Pedagógico do Curso 
de Engenharia de Pesca - Campus Presidente Médici da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Não foi evidenciado Políticas de Educação Ambiental às disciplinas do curso de Engenharia de Pesca/UNIR/Campus 
Presidente Médici de modo transversal, contínuo e permanente.

A IES possui rampas de acessibilidade, passarelas cobertas entre outras ações para atendimento a pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida. Existe necessidade de readequação nos banheiros e acesso aos laboratórios específicos.

O quadro docente atual é composto de 11 docentes, sendo que 63,64% possui a titulação de Doutor e 36,36% tem 
titulação de Mestre.

O curso possui Núcleo Docente Estruturante (NDE) institucionalizado, conforme preconizado pela Portaria MEC n° 
147/2007. A composição atual do NDE do Curso de Engenharia de Pesca da UNIR/Campus Presidente Médici foi 
oficialmente instituído por meio da Portaria nº 001 de 23 de janeiro de 2014.

Todo sistema de registros e acompanhamento acadêmico é realizado pelo Sistema SINGU da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia/Campus Presidente Médici. 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A Comissão designada através do Ofício Circular CGACGIES / DAES / INEP de 28 de janeiro de 2014, para a Avaliação Nº 
101719, processo Nº 201112819 de Autorização do curso de Engenharia de Pesca, modalidade presencial, da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia/Campus Presidente Médici, constituída pelos professores Eliano Vieira Pessoa 
(coordenador) e Alzira Miranda de Oliveira, realizou visita in loco na IES situada na Rua da Paz, nº 4.376, CEP 76.916-00, 
em Presidente Médici – RO, entre os dias 09 a 12 de março de 2014. Esta comissão tendo realizado as considerações 
sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribuiu os 
seguintes conceitos por Dimensão:

DIMENSÃO CONCEITO
Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica – 2,60
Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial – 4,10
Dimensão 3: Infraestrutura – 3,40

Considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas orientações do Ministério da 
Educação, nas diretrizes da CONAES e neste instrumento de avaliação, o Curso de Engenharia de Pesca ofertado pela 
Fundação Universidade Federal Rural de Rondônia/Campus Presidente Médici, avaliado para fins de Autorização, 
apresentou um CONCEITO FINAL 3 (três), apresentando portanto um perfil SUFICIENTE de qualidade. 

CONCEITO FINAL

3 
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