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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Informações gerais da avaliação:
Protocolo: 201351261

Código MEC: 804070

Código da Avaliação: 104222

Ato Regulatório: Renovação de Reconhecimento de Curso

Categoria Módulo: Curso

Status: Finalizada

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

Tipo de Avaliação: Avaliação de Regulação

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

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

Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
COMPUTAÇÃO

Informações da comissão:
Nï¿½ de Avaliadores

: 2

Data de Formação: 03/01/2015 09:06:34

Período de Visita: 08/02/2015 a 11/02/2015

Situação: Visita Concluída

Avaliadores "ad-hoc":
Viviane Marques Goi (19428434884) -> coordenador(a) da comissão

Jacques Duílio Brancher (50995030049)

 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:
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Instituição:
A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), localizada na BR 364, KM 9,5 na zona Rural, s/n, em Porto Velho-RO, com CEP:
76808-695, é instituição pública de Educação Superior criada pela Lei n.º 7011, de 08 de julho de 1982, que integra o Sistema Federal
de Ensino, nos termos da Lei 9.394/96. Possui estrutura MultiCampi, com sede na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de
Rondônia, com Campi nos municípios de: Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e
Presidente Médici. Está inscrita no CNPJ sob nº 04.418.943/0001-90. A estrutura organizacional foi alterada/consolidada pela Resolução
014/CONSUN de 18 de Maio de 2012 com publicação no DOU em 11 de junho de 2012, e adequação do Estatuto pela Resolução
015/CONSUN de 19 de setembro de 2012, considerando os processos 23118.003301/20011-34 e 23118.001027/2012-40.

 A UNIR teve como precursora várias experiências de campus universitários. O primeiro destes foi o "Campus Avançado da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul" em Porto Velho, instalado em 2 de maio de 1971. O campus era uma extensão da UFRGS fora de sua
área geo-educacional, e caracterizava-se pela presença permanente de universitários e professores executando atividades que visavam
o desenvolvimento da microrregião onde se estabelecia. O trabalho realizado nas áreas prioritárias definidas pelo governo militar
buscava integrar e desenvolver a região. O campus inseria-se de certa forma nos objetivos do Projeto Rondon, que encontrava-se em
sua segunda fase no momento da instalação. A partir de 1976 a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal do Acre
passam a trabalhar em conjunto na construção de "Núcleos Avançados em Educação" em vários municípios do Território Federal, sendo
eles: Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena. Em 1976 ofertava-se: Pedagogia –
Licenciatura Curta, Enfermagem, Construção Civil, Heveacultura (da borracha), Topografia e Estradas. A partir de 1979 somente a UFPA
continuou a capitanear os trabalhos, ofertando também os cursos de: Geografia, Ciências – Lic. Curta, História – Lic.Plena, Ciências –
Lic. Curta, Letras, Geografia, História, Matemática e Pós-graduação Lato Sensu em Pesquisa e Metodologia do Ensino Superior. Em 1975
é constituído a Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia uma entidade da prefeitura municipal de Porto Velho. Ofertou
inicialmente os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, realizando o primeiro vestibular para tal em 1980.
Em 8 de julho de 1982 - ainda no bojo da elevação do Território Federal de Rondônia á condição de estado federativo, através da lei nº
7011 a Fundação Universidade Federal de Rondônia foi criada. Inicialmente a instituição foi implantada na cidade de Porto Velho,
através da incorporação da estrutura da FUNDACENTRO. Os cursos que estavam em funcionamento (Administração, Ciências Contábeis
e ciências Econômicas) tiveram sequência. Em 2 de março de 1983, foram absorvidos os cursos superiores oferecidos pela UFPA e pela
Escola Superior de Educação Física do Pará, passando a ser geridos pela UNIR, sendo os tais: Licenciatura em Educação Física;
Licenciatura em Geográfia; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras (Português e Inglês); Licenciatura em Ciências -
Matemática; e Licenciatura em Pedagogia - Supervisão Escolar. Em 1985 foram hauridos pela UNIR os últimos cursos ainda pendentes,
com o encerramento das atividades da CA-UFRGS, sendo eles: Estudos Sociais, Ciências, Letras e Práticas em Artes.

 Em 2008, a UNIR foi considerada pelo Ministério da Educação, como a melhor Universidade da Região Norte, graças ao seu desempenho
no Índice Geral de Cursos, um indicador de qualidade das universidades, que considera os cursos de graduação e de pós-graduação, o
corpo docente, a infra-estrutura e o programa pedagógico. Em 2009, a Universidade manteve o seu nível alcançado em 2008.

Curso:
O Curso de Licenciatura em Computação oferecido pela A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é ministrado, na
modalidade presencial, na sede da Instituição que está estabelecida na BR 364, KM 9,5 na zona Rural, s/n, em Porto Velho-RO, com
CEP: 76808-695.

 O curso em processo de avaliação de renovação de reconhecimento foi criado através da Resolução do CONSUN nº 122 de 13/01/1997,
com início de suas atividades em 27/07/1998. O reconhecimento do curso pelo MEC ocorreu em 24/08/2005 através da Portaria MEC nº
2937 e parecer do SISU nº 1661/2005, para funcionar em duas modalidades: bacharelado e licenciatura. O curso teve sua autorização
de funcionamento com 45 vagas totais anuais, sendo todas no período matutino.

 O curso em processo de avaliação possui conceito 3 (três) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 
 Durante o período de visita de verificação in loco a comissão constatou os alunos matriculados. A carga horária total do curso é de

2.820, sendo que o tempo mínimo para integralização do curso é de oito semestres e o tempo máximo é de dezesseis semestres.
 O coordenador do curso é o professor Marcello Batista Ribeiro. O professor Marcello Batista Ribeiro é graduado em Engenharia da

Computação, possui pós-graduação lato sensu em Computação e, também, mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente.
 O coordenador do curso tem 17 anos e 28 dias de exercício na UNIR, sendo 3 anos e 7 meses na função de coordenador do curso em

processo de avaliação.
 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Computação ministrado pela UNIR é composto por 06 docentes,

onde o coordenador não faz parte. Todos os membros do NDE possuem titulação obtida em programa de pós-graduação strictu sensu,
sendo 05 (83,33%) mestres e 01 (16,67%) doutor. Dos 6 membros do NDE, todos são contratados em regime de trabalho integral.

 
 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:
A comissão designada para a visita de verificação in loco como parte do processo de Renovação de Reconhecimento do Curso de
Licenciatura em Computação, ministrado pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), em Porto Velho - RO,
composta pelos professores Jacques Duílio Brancher e Viviane Marques Goi não observou nenhuma incoerência em relação ao endereço
informado no Ofício de Designação e aquele efetivamente analisado. Inicialmente, houve um encontro com alguns dirigentes da IES e
coordenação do curso. Os membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), docentes do curso, funcionários das áreas técnica e
administrativa, todos foram solícitos ao apresentarem suas funções e trabalhos.

 Foram realizadas visitas às instalações físicas da IES: laboratórios, salas de aula, salas de professores, espaço de trabalho para o
coordenador, serviços acadêmicos, biblioteca, áreas de convivência, dentre outras. Do mesmo modo foi realizada a análise da
documentação disponibilizada pela IES, em que constaram os seguintes documentos: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
postado no sistema e-MEC, Projeto Pedagógico do Curso (PPC) postado no sistema e-MEC ( este com somente 3 laudas), Formulário
Eletrônico, documentação de docentes, dentre outros.

 
 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

Antônio Barbosa de Oliveira Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Antônio Carlos Duarte
Ricciotti Mestrado Integral Estatutário 2 Mês(es)

ANTONIO CARLOS MACIEL Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

ANTONIO LEMOS REGIS Mestrado Integral Estatutário 156 Mês(es)

Carlos Luiz Ferreira da Silva Mestrado Integral Estatutário 158 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

Carolina Yukari Veludo
Watanabe Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

DARLENE FIGUEIREDO
BORGES COELHO Doutorado Integral Estatutário 7 Mês(es)

ELZA ARAUJO DOS SANTOS Mestrado Parcial Outro 6 Mês(es)

FLAVIO BATISTA SIMÃO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

GILSON MEDEIROS E SILVA Doutorado Integral Estatutário 144 Mês(es)

João José de OLiveira Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

JOSIMAR WALTER DE SOUSA Especialização Integral Estatutário 36 Mês(es)

LEIDE JANE DE SÁ ARAÚJO Mestrado Integral Estatutário 132 Mês(es)

LILIANE DA SILVA COELHO
JACON Mestrado Integral Estatutário 96 Mês(es)

MARCELLO BATISTA RIBEIRO Mestrado Integral Estatutário 177 Mês(es)

Marcelo Carvalho Tavares Mestrado Parcial CLT 19 Mês(es)

MARILOURDES FREIRE
PASSOS Especialização Integral Estatutário 6 Mês(es)

PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA BORGES Mestrado Integral Estatutário 144 Mês(es)

RAIMUNDO JOSEDI RAMOS
VELOSO Mestrado Integral Estatutário 154 Mês(es)

RONALDO CHAVES
CAVALCANTI Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

SILVIA DAS DORES RISSINO Doutorado Integral Estatutário 168 Mês(es)

TANIA SUELY AZEVEDO
BRASILEIRO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Tiziana Cocchieri Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

VASCO PINTO DA SILVA
FILHO Mestrado Integral Estatutário 179 Mês(es)

Vicente Eduardo Ribeiro
Marçal Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, e
Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

1.1. Contexto educacional 3

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 1

Justificativa para conceito 1:

1.3. Objetivos do curso 1

Justificativa para conceito 1:

1.4. Perfil profissional do egresso 2

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso estejam
contempladas no PPC) 3

Justificativa para conceito 3:

1.6. Conteúdos curriculares 1

Justificativa para conceito 1:

1.7. Metodologia 1

Justificativa para conceito 1:

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC e que não possuem
diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado 3

Justificativa para conceito 3:

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no PPC e que
não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades
complementares

1

Justificativa para conceito 1:

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC e que não
possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC 3

1.11. Apoio ao discente 3

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais,
reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria
4.059 de 10 de dezembro de 2004

NSA
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, e
Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, visto que o curso ora avaliado é um curso da modalidade presencial.

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 2

Justificativa para conceito 2:

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:Não se aplica visto ser um curso na modalidade presencial.

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para cursos presenciais que não
contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC, obrigatório para cursos a
distância

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica visto ser um curso na modalidade presencial.

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 1

Justificativa para conceito 1:

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

Justificativa para conceito 3:

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 3

Justificativa para conceito 3:

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:Não se aplica visto que o Curso analisado é Licenciatura em Informática e este item
se aplica somente para o curso de Medicina.

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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica visto que o Curso analisado é Licenciatura em Informática e este item
se aplica somente para o curso de Medicina.

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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica visto que o Curso analisado é Licenciatura em Informática e este item
se aplica somente para o curso de Medicina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1
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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.
1.1 O PPC não contempla as demandas efetivas de natureza econômica e social, mas o curso de Licenciatura em Computação foi
concebido para atender as necessidades de um mercado de trabalho.Há a demanda regional para tal oferta.

 1.2 As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa não são previstas/implantadas no âmbito do curso, em seu PDI,
conforme a página 77 do mesmo, onde este apresenta de maneira geral Políticas para todos os cursos. No preenchimento do e-mec a
própria IES apresenta como políticas reuniões semestrais de departamentos para analisar o desempenho dos alunos e fazer ajustes nas
disciplinas. À análise desta comissão, esta ação não caracteriza Políticas Institucionais.

 1.3 Objetivos do curso não são apresentados no PPC.
 1.4 O Perfil do egresso dá se de maneira insuficiente. Não apresenta de maneira específica um perfil para o licenciado em Informática,

visto que o PPC inicial é único para três cursos. 
 1.5 A estrutura Curricular implantada contempla, de maneira suficiente, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade,

interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática.
 1.6 Não há como analisar este item visto que precisa-se de coerência entre os conteúdos e as bibliografias. O PPC apresentado não

apresenta nenhuma bibliografia, nem tampouco a articulação entre as mesmas (disciplina com bibliografias).
 1.7 O PPC não apresenta nenhuma metodologia de ensino- aprendizagem. Os docentes expuseram que fica de maneira livre para cada

disciplina.
 1.8 O Estágio curricular supervisionado funciona de maneira suficiente, com carga horária (400 horas), formas de apresentação,

orientação, supervisão e coordenação. Foram apresentados os termos de convênios para formalizar tal recurso. Ressalta-se que no PPC
não foi apresentado esta atividade. A IEs disponibilizou os relatórios.

 1.9 O PPC prevê 200 (duzentas) horas de atividades acadêmico-científico-culturais, que no currículo se concretizam através dos Tópicos
Especiais, que serão seminários destinados ao aperfeiçoamento e à atualização profissionais. Esta comissão entende que as mesmas
não estão implementadas de forma suficiente, visto que estas são computadas em disciplinas que compõe a Estrutura curricular. As
horas da disciplina de Tópicos Especiais e Atividades Complementares são concomitantes.

 1.10 O Trabalho de conclusão de curso implantado está regulamentado de maneira suficiente, considerando, os aspectos: carga horária,
formas de apresentação, orientação e coordenação. O TCC é realizado no último ano do curso, em dois semestres, nas disciplinas:
Projeto em Informática I e II. 

 1.11 O apoio ao discente implantado contempla de maneira suficiente os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, como:
auxílio alimentação; auxílio transporte; auxílio moradia; auxílio creche e auxílio transporte-alimentação.

 1.12 Atende de maneira suficiente a IES. Foi retomada recentemente e há indicios de grandes melhorias.
 1.13 NSA

 1.14 As TIC's implantadas permitem executar, de maneira insuficiente, o PPC do curso. Usam a internet e em pouquíssimos casos o
AVA.

 1.15 NSA.
 1.16 NSA

 1.17-Mesmo sendo apresentado no e-mec, um modelo de avaliação, ressalta-se que nada consta no PPC a cerca dos recursos
avaliativos, os docentes afirmaram em reunião que fica de maneira livre para cada disciplina a avaliação.

 1.18- O número de vagas previstas e implantadas correspondem de maneira suficiente, à dimensão do corpo docente e às condições de
infraestrutura da IES. O curso oferta 45 vagas no total, tendo o discente o direito de optar tanto pelo bacharelado quanto pela
licenciatura. Assim, não é feita no momento da inscrição no vestibular, atualmente, a opção por apenas um dos graus do curso.

 1.19 – Há a integração entre a IES com as escolas públicas estaduais e municipais, a partir de convênios estabelecidos.
 1.20 NSA

 1.21 NSA
 1.22 NSA

Conceito da Dimensão 1

2.100

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso,
Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 4

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4

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

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial.

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a) 5

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a distância, obrigatório para cursos
presenciais 3

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial.

2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5

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) 4

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

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

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 1
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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

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:O curso é presencial.

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 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) 1

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:O curso é presencial.

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de autorização, considerar os tutores
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA
para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da
carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial.

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA para cursos presenciais.
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do
curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004 

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial.

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório para o curso de Medicina,
NSA para os demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é de Licenciatura em Computação.

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:O curso é de licenciatura em computação.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

2.1. A resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012 dispõe sobre a criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para todos os
cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Além disto, Esta comissão, constatou, a partir da análise
documental que as reuniões do NDE do curso em questão iniciaram-se em 15/07/2014, data da primeira reunião. Nesta, dentre os
vários assuntos tratados, há a Portaria no 003/NT/UNIR de 01/07/2014 publicada no Boletim de Serviço no 56 de 01/07/2014, que
dispõe sobre a composição atual do Núcleo. Ao todo, estão documentadas 6 reuniões, que tratam de assuntos importantes do curso,
tais como adequação da grade curricular, Regimento das Atividades Acadêmico Científico Culturais, dentre os mais importantes. Esta
comissão considera que a atuação do NDE é suficiente.

 2.2. O coordenador do curso, Marcello Batista Ribeiro é docente do curso desde 13/01/1998. Tem graduação em Engenharia da
Computação pela UNIP de São Paulo – SP em 1996 com mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, pela UNIR – RO em
2008. Sua experiência profissional confunde-se com a sua entrada no serviço público na data supracitada.

 2.4. É coordenador do curso desde 14/06/2011, segundo a portaria 745/GR. Além desta função, atualmente o mesmo ocupa o cargo de
chefe de departamento, vice-diretor do Núcleo de Tecnologia, membro da CPA e Presidente do Comitê de Segurança e Proteção da
Informação.

 2.5. O coordenador do curso tem regime de 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva. O coordenador reserva 10h semanais para
atendimento à docentes e discentes.

 2.6. NSA.
 2.7. Esta comissão, em consulta ao sistema EMEC e na análise documental, identificou 25 (vinte e cinco) docentes que atuam ou

atuaram no curso. Destes, 23 possuem pós-graduação Stricto Sensu.
 2.8. O corpo docente conta com 7 (sete) docentes com doutorado ou 28%.

 2.9. O corpo docente conta com 2 (dois) ou 8% de especialistas, 16 (dezesseis) ou 64% de mestres e 7 (sete) ou 28% de doutores. 
 2.10. Esta comissão constatou pela análise documental que boa parte do corpo docente tem experiência apenas no magistério superior.

 2.11. Esta comissão constatou pela entrevista na reunião com os docentes (cinco) professores possuem experiência inferior a 3 anos no
ensino básico. Importante registrar que dos 25 (vinte e cinco) professores, compareceram a reunião apenas 10 (dez), que são os que
tem formação em computação ou áreas afins. Os demais docentes, de outros departamentos e que atuam no curso, não
compareceram. Além disto, um dos docentes listados no EMEC está aposentado e outro afastado para tratamento de saúde.

 2.12. Esta comissão constatou pela análise documental que o corpo docente possui em média 6,1 anos de experiência docente.
Importante registrar que 11 (onze) docentes possuem experiência inferior há 1 ano. Por outro lado, 10 (dez) docentes tem pelo menos
12 anos de experiência docente.

 2.13. NSA
 2.14. O funcionamento do Colegiado do Curso dá-se de maneira boa. Há reuniões confirmadas pelas atas apresentadas e todos os

docentes fazem parte do mesmo. Não há a participação/presença da totalidade dos docentes constatado pelas assinaturas. Em média
há 3 reuniões anuais do Colegiado da Computação.

 2.15. Esta comissão constatou, a partir da análise documental que a produção científica, cultural, artística ou tecnológica dos docentes
está concentrada em apenas um dos docentes. 

 2.16. NSA
 2.17. NSA.
 2.18. NSA.
 2.19. NSA.
 2.20. NSA.
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Conceito da Dimensão 2

3.600

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)

3

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:A IES possui gabinetes de trabalho para 100% dos docentes do curso.

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) 3

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)

2

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

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não utilizam laboratórios
especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância,
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar a
brinquedoteca

3

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não utilizam laboratórios
especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância,
verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca

3

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:O curso é presencial.

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de direito (presencial e a
distância), NSA para os demais cursos  NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial.

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:O curso é presencial e de Licenciatura em Computação.

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:O curso é de Licenciatura em Computação.

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

Justificativa para conceito NSA:O curso é de Licenciatura em Computação.

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:O curso é de Licenciatura em Computação.

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:O curso é de Licenciatura em Computação.

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
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Justificativa para conceito NSA:O curso é de Licenciatura em Computação.

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:O curso é de Licenciatura em Computação.

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:Não se aplica, visto não ser um curso de Medicina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

3.1. Todos os docentes em tempo integral possuem gabinetes com 2 (dois) ou 3 (três) docentes em cada, com salas arejadas e com
mobiliário adequado para a execução das suas tarefas. Em todos os espaços, foram identificados aparelhos condicionadores de ar
(splits). Pesa contra o fato de que os gabinetes estão espalhados por todo o campus, e em alguns casos, o espaço destinado ao docente
é inóspito.

 3.2. A coordenação do curso conta com um espaço específico para atendimento aos docentes e discentes, arejado e com mobiliário e
split. O espaço de serviços acadêmicos é apertado e desconfortável, fazendo com que em horários de maior movimento, os alunos
formem filas fora do ambiente de atendimento.

 3.3. NSA
 3.4. As salas de aula contam com quadro branco e split. O número de carteiras é basicamente o necessário para atender a demanda de

alunos presentes (45 classes com cadeiras). Esta comissão, considera que quando todos os alunos estão presentes para a aula, o
espaço torna-se pequeno e desconfortável para os mesmos.

 3.5. O curso conta com 2 laboratórios de informática. O primeiro deles com 22 máquinas com processador INTEL Core 2 DUO E7500
com RAM de 2gb e Sistema Operacional de 32 bits. O segundo laboratório conta com 20 computadores com processador INTEL Core I5-
2400 com RAM de 4gb e sistema operacional de 64 bits. Levando-se em consideração que temos 45 ingressantes, esta comissão
considerou esta infraestrutura insuficiente para atender os discentes, ainda que tenhamos sido informados que os discentes utilizam-se
de equipamentos próprios para acompanhar as aulas tanto teóricas quanto práticas.

 3.6. Considerando-se que o PPC que está no sistema EMEC não apresenta o quadro de disciplinas e tampouco as suas ementas e
bibliografias, esta comissão quando in loco não teve condições de avaliar esta dimensão. Importante registrar que o acervo conta com
diversos exemplares clássicos da computação, sempre em um número de 3 ~ 5 por título. Além disto, alguns volumes são novos, o que
aponta para uma atualização do acervo dentro da instituição.

 3.7. Idem ao item 3.6.
 3.8. A Universidade conta com acesso aos periódicos CAPES. Além disto, também possui acesso a bases de periódicos importantes, a

saber: www.sciencedirect.com e também a IEEE Xplore e ACM Digital Library. Tais portais dão acesso a um número expressivo de
periódicos de todas as áreas do conhecimento.

 3.9. NSA.
 3.10. NSA
 3.11. NSA
 3.12. NSA
 3.13. NSA
 3.14. NSA
 3.15. NSA
 3.16. NSA
 3.17. NSA
 3.18. NSA
 3.19. NSA
 3.20. NSA
 3.21. NSA

Conceito da Dimensão 3

2.700

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais NSA

Justificativa para conceito NSA:Segundo o Parecer CNE/CES 136/2012 que trata das Diretrizes Curriculares para os
cursos da Computação. O mesmo já foi aprovado mas ainda está aguardando a homologação. Em razão do exposto, o
curso não apresenta diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, NSA.

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de
2004)

Não

Critério de análise:

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

A IES não cumpre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de
2004). Isto foi conatatado no PPC (que não existe) e também em reunião com os docentes.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Todos os docentes tem formação stricto sensu.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:
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O NDE atende à normativa pertinente?

O NDE atende a Normativa, visto que é composto por seis membros, sendo 5 mestres e 1 doutor e todos em regime de
trabalho Integral.

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

Justificativa para conceito NSA:O curso ora avaliado é Licenciatura, portanto, 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:Não se aplica visto que este curso é um curso de Licenciatura.

Critério de análise:

Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, caso estes
estejam previstos, o curso possui carga horária igual ou superior ao estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia?

4.7.
Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007
(Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial).
Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia)
 

Sim

Justificativa para conceito 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

Justificativa para conceito 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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

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

A IES tem para todos seus blocos, acesso para os portadores de necessidades especiais.

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?

A IES não oferece a Disciplina de Libras, conforme (Dec. N° 5.626/2005). Mesmo os alunos de Licenciatura, onde há a
obrigatoriedade da oferta, estes não tem.

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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica visto ser um curso da modalidade presencial.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual? 

Os alunos tem acesso a todas as informações sejam elas via sistema, murais ou site.

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? 

A IES não cumpre a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que prevê as
Políticas de educação ambiental.
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http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTA0MjIy&40bd11be25b

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.
4.1 NSA, visto que o para os cursos de computação, os mesmos ainda não apresentam Diretrizes Curriculares Nacionais.

 4.2 A IES não cumpre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). Isto foi conatatado
no PPC (que não existe) e também em reunião com os docentes.

 4.3 Todos os docentes apresentam titulação no mínimo lato sensu, conforme Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)(Art. 66
da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996).

 4.4 O curso avaliado apresenta Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010).
 4.5 Não se aplica, visto que o curso avaliado é de Licenciatura.

 4.6 Para este item que prevê a Carga horária mínima, em horas, obedecendo a Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024,
11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002). Não se aplica visto ser um curso de Licenciatura.

 4.7 Para este curso ora avaliado, prevê a 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), este obedece visto apresenta 2820 horas relógio.

 4.8 O Tempo de integralização conforme 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), está de acordo, visto que o mínimo,
segundo o PPC, são 8 semestres e no máximo 16 semestres.

 4.9 A IES apresenta as 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). Possui elevador para uso dos alunos e funcionários que necessitam deste tipo de
atendimento e banheiros adaptados.

 4.10 A IES não oferece a Disciplina de Libras, conforme (Dec. N° 5.626/2005). Mesmo os alunos de Licenciatura, onde há a
obrigatoriedade da oferta, estes não tem. Ressalta-se que a mesma é oferecida aos alunos como disciplina optativa e para o novo PPC
será contemplada.

 4.11 A Prevalência de Avaliação Presencial para EAD (Dec. N° 5622/2005 art. 4 inciso II, § 2), não se aplica para este item, visto ser
um curso na modalidade presencial.

 4.12 As 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), estão dispostas aos alunos, seja de maneira clara e objetiva - todas de maneira eletrônica.

 4.13 A IES não cumpre a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que prevê as Políticas de
educação ambiental.

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

A comissão designada para fins de Renovação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Informática, modalidade presencial,
ministrado pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), em Porto Velho - RO, composta pelos professores Jacques
Duílio Brancher e Viviane Marques Goi (Coordenadora da Comissão).

 A visita foi realizada na Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), localizada na BR 364, KM 9,5 na ona Rural, s/n, em Porto
Velho-RO, com CEP: 76808-695.

 A avaliação se desdobrou de 08/02/2015 a 11/02/2015 conforme roteiro previsto, sem qualquer alteração relevante digna de registro.
Foram avaliadas as condições de oferta do curso, registrando-se as considerações pertinentes a cada uma das três dimensões avaliadas
e sobre os requisitos legais, todos integrantes deste relatório considerando os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente.

  
a)Conceitos das três dimensões

 DIMENSÃO e CONCEITO
 Dimensão 1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA – Conceito 2,1

 Dimensão 2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL – Conceito 3,6 
 Dimensão 3. INFRAESTRUTURA – Conceito 2,7

  
b) Análise qualitativa

 Para a Dimensão 1(Organização Didático Pedagógica) o conceito 2,1 está condizente com as atividades a serem realizadas na execução
do curso, considerando as especificidades de um Curso de Licenciatura em Computação. Ressalta-se a não existência do ensino de
Libras e a abordagem das temáticas: Ambiental, História e Cultura Afro-Brasileira e da temática indígena. As ações docentes e o modelo
pedagógico utilizado para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem, não são apresentados no PPC apresentado, visto que este
apresenta 3 laudas. 

 Registra-se aqui que o NDE está em trabalho efetivo para a construção de um novo PPC que apresente todas as ações, metodologias,
avaliações pertinentes ao Curso. Foi feito uso dos documentos apensados na plataforma e-MEC, dos relatórios, livros de ata e reunião
com todos os envolvidos no processo.

  
Para a Dimensão 2 (Copo Docente e Tutorial) o conceito 3,6 condiz com as informações disponibilizadas, pela IES, documentações
comprobatórias, além de informações verificadas e confirmadas por meio de reuniões com o coordenador do curso, o NDE, CPA,
dirigentes e professores. 

  
Para a Dimensão 3 (Infraestrutura) o conceito 2,7 considera aspectos da infraestrutura da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA (UNIR), objeto desta avaliação, tomando como referência os indicadores contidos neste instrumento de avaliação para
verificação dos espaços físicos. Destaca-se aqui que o Projeto não apresenta bibliografias destinadas a cada disciplina o que
impossibilitou a conferencia da mesma. Mesmo assim foi feita a visita onde verificou-se que apresenta condições físicas de acesso.

  
c) CONCEITO FINAL – 3 (Três)

 Pondera-se que, de modo geral, o curso apresenta um conceito “SUFICIENTE” de qualidade, frente aos registros constantes na presente
avaliação de Renovação de reconhecimento do Curso de Licenciatura de Computação a ser ofertado pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), em Porto Velho – RO.
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