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CONTEXTUALIZAÇÃO
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Instituição:

Fundação Universidade Federal de Rondônia. Enquadra-se na Categoria Administrativa como Pessoa
Jurídica de Direito Público Federal; com CNPJ nº 04.418.943/0001 – 90; com endereço à Av. Presidente
Dutra nº  2.965,  Centro,  CEP: 78.902 – 900, município  de Porto  Velho,  Estado de Rondônia.  Neste
mesmo endereço funciona a sede administrativa da UNIR, onde estão a Reitoria e as Pró-Reitorias de
Administração,  de  Cultura,  Extensão  e  Assuntos  Estudantis,  de  Graduação,  de  Planejamento  e  de
Pesquisa e Pós-Graduação.

A Fundação Universidade Federal  de Rondônia  sigla  UNIR (Cod.  Mantida:  699),  é  uma instituição
oficial que integra o Sistema Federal de Ensino conforme a Lei 9.394 / 1996 foi criada pela Lei nº 7.011
de 08/07/1982. Tem seu Campus sede funcionando em imóvel próprio, localizado à BR – 364 nº Km 9,5,
Complemento: Zona Rural; CEP: 76.808-695 Porto Velho, RO.

A UNIR iniciou suas atividades acadêmicas em 1982 com três cursos de Bacharelado (Administração,
Ciências  Contábeis  e  Ciências  Econômicas),  na  estrutura  herdada  da  Fundação  Centro  de  Ensino
Superior de Rondônia (FUNDACENTRO), vinculada a Prefeitura de Porto Velho, e como entidade de
Direito Privado mantenedora de Centro de Ensino Superior de Rondônia (CESUR). A partir de 1983
passa a oferecer os cursos de Geografia, Letras, Pedagogia, História, Educação Física, Matemática, todos
com Licenciatura Plena.

Incorporando a política de interiorização e de regionalização de suas atividades acadêmicas durante o
quadriênio 1986 – 1989, a UNIR por meio do 1º Projeto Norte de Interiorização (1988), atendeu as
necessidades  emergenciais  da  comunidade  rondoniense  em conformidade  com o  Art.  60  §único  da
Constituição Federal de 1988. A partir desse dispositivo constitucional criaram-se os Campi de Vilhena e
Ji – Paraná (1988) com os cursos de Ciências e, em 1989 foram criados os Campi de Guajará – Mirim,
Cacoal e Rolim de Moura, oferecendo os cursos de Letras, Pedagogia e Ciências Contábeis. Mais tarde
foram criados os Campi de Ariquenes e de Presidente Médici.

A UNIR é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de
pesquisa,  de  extensão  e  de  domínio  e  cultivo  do  saber  humano,  tendo  como finalidade  precípua  a
promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e
extensão. Tem como 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.

O Estado de Rondônia possui uma população de 1.562.409 habitantes (IBGE, 2010). Tem PIB per capita
de R$ 13.465,00 (IBGE/SEPLAN, 2009) e uma taxa de analfabetismo de 8,70% da população. Tem uma
economia baseada na agropecuária se destaca pela produção pecuária de bovinos, aves, suínos, equinos e
ovinos e, na agricultura, pela produção de arroz, banana, cacau, café, feijão, mandioca, milho e soja.
Porto Velho é capital do Estado de Rondônia. Situada na margem à leste do Rio Madeira, na Região
Norte  do  Brasil.  Tem  uma  população  estimada  de  484.992  habitantes  (IBGE  2013).  Em  termos
econômicos, a cidade detém o quarto maior PIB da Região Norte.

A UNIR possui atualmente 64 (sessenta e quatro) cursos de graduação (licenciaturas e bacharelados), 11
(onze) cursos de mestrados e 02 (dois) doutorados institucionais; 03 (três) mestrados (MINTER) e 07
(sete) doutorados (DINTER) vinculados a 53 (cinquenta e três) Departamentos Acadêmicos. A UNIR
possui  inúmeros projetos de  pesquisa  institucionais.  Atua na extensão com o PROEXT e PIBEX, e
diversos programas de assistência e apoio estudantil, entre os quais Transporte, Alimentação, Moradia,
Trabalho,  Conexão de Saberes,  Esporte e  Cultura,  e  Indígena,  além do apoio a eventos de natureza
cultural e esportiva.
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Instituição:

Curso:

O Curso de Geografia, Grau Bacharelado, Modalidade Presencial, integra o Departamento de Geografia,
no Centro de Estudos Geográficos da Amazônia “Aziz Ab´Saber”,  órgãos esses que fazem parte do
Núcleo  de  Ciências  Exatas  e  da  Terra  (NCET),  unidade  do  Campus  sede  “José  Ribeiro  Filho”,  da
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), localizado na BR 364, Complemento Zona Rural, Km 9,5,
CEP: 76.808-695, município de Porto Velho, RO.

Historicamente o Curso de Graduação em Geografia da UNIR foi criado em 05/11/1982, Habilitação
Licenciatura, e Reconhecido pelo Parecer nº 33/1987 em 08/04/1987. Devido à qualificação / titulação
do  corpo  docente  aliada  à  demanda  regional  do  mercado  por  profissionais  geógrafos,  o  Curso  de
Geografia, Grau Bacharelado, foi criado por meio da Resolução nº 077/CONSUN em 03/07/1992, . Seu
último  Ato  Regulatório  foi  a  Renovação  de  Reconhecimento  pela  Port.  nº  286  de  21/12/2012,
autorizando 50 vagas, e publicada no DOU em 27/12/2012.

O curso apresenta os seguintes eixos temáticos básicos: organização do espaço, planejamento e gestão do
território,  meio  ambiente  e  educação.  Estão  orientados  para  a  formação  de  técnicos,  pesquisadores

naquilo  que  concerne  ao  conhecimento  geográfico.  A  presente  proposta  procura  orientar  para  uma
postura que visa a dinamização do papel de geógrafo no projeto de transformação da sociedade, que
traduz-se num posicionamento diante dos problemas sociais, ambientais, políticos e econômicos em sua
espacialidade, bem como nos aspectos técnicos e científicos no que diz respeito à formação do bacharel
em Geografia.

Atualmente o curso oferece 25 vagas anuais, no turno vespertino. Possui uma carga horária total de 2.900
h/a, com um Tempo de Integralização Mínima de 10 fases (semestres), médio de 12 fases, e máximo de
14 fases.

O curso não tem Conceito Preliminar de Curso – CPC.

O curso é coordenado pelo Prof. Ricardo Gilson da Costa Silva (Port. 436/GR/UNIR de 06/06/2013,
publicada no  DOU em 13/06/2013),  graduado em Bacharelado  de  Geografia  pela  UNIR,  em 2000;
Doutorado  em  Geografia  (Geografia  Humana)  pela  USP,  título  obtido  em  2011;  Mestrado  em
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da UNIR, título obtido em 2005. Atualmente, além da
coordenação é  também chefe do  Departamento Acadêmico de Geografia/NCET conduzindo as  duas
instâncias  com  dedicação,  entusiasmo  e  competência,  e  realizar  pessoalmente  os  procedimentos
administrativos que requer uma gestão pública, uma vez que não conta com o apoio de uma secretaria
administrativa. Coordena o Laboratório de Pesquisa em Gestão do Território desde 2012, onde lidera
vários  projetos  de  pesquisas.  Também é  membro do  Grupo de  Pesquisa  “Geografia  e  Planejamento
Ambiental (GEOPLAM)/UNIR/CNPq.

O Núcleo Docente Estruturante da Geografia tem a sua composição institucionalizada pelos seguintes
atos: Port. 10/NCET de 15/03/2011 e Port. 072/NCET de 23/09 2012 que atualizaram a composição do
NDE, atualmente com a seguinte composição: Profa. Eloíza Elena Della Justina, Presidente; Profa. Cátia
Eliza Zuffo; Profa. Siane Cristhina Pedroso Guimarães; Profa. Maria Madalena Ferreira (membro); Prof.
José Maria Botelho; Prof. Ricardo Gilson da Costa Silva; Prof. Eliomar Pereira da Silva Filho. O NDE
apresenta uma composição de 100% dos docentes com pós-graduação em nível “stricto sensu” e regime
de tempo integral com dedicação exclusiva, em conformidade com a Resolução Nº 01/CONAES de
17/06/2010.
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Curso:

O Tempo Médio de Permanência do Curso do corpo docente é de 265,88 meses, o que equivale a 22,15
anos. Esse parâmetro indica um corpo docente bem com excelente experiência no Magistério Superior e
qualificação, o que oportunizou a criação em 2005, e atualmente bem consolidado, do Programa de Pós
Graduação  em nível  “stricto  sensu”,  Mestrado  em Geografia,  Área  de  Concentração  –  Amazônia  e
Políticas de Gestão Territorial.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

A presente verificação “in loco” da Avaliação N° 104362, realizada no período de 16 a 19 de fevereiro
de  2014,  pela  Comissão  de  Avaliação,  constituída  pelos  professores  Valmir  de  França  e  Madalena
Martins de Sousa Neves, tem como objetivo a Renovação de Reconhecimento do curso de Geografia na
modalidade presencial da Fundação Universidade de Rondônia-UNIR, situada na BR 364, Km 9,5, Zona
Rural. Durante o período que antecedeu o processo de Avaliação “in loco”, a Comissão de Avaliação
tomou as seguintes providências:

- Apresentação entre os Avaliadores que compõe a Comissão de Avaliação e tomada de decisões para a

Agenda da Visita “in loco” de Avaliação;

-  Leitura  da  documentação  postada  e  das  informações  da  IES  e  do  curso  colocados  no  formulário
e-MEC;

-  Contato  com  a  Instituição  de  Ensino  Superior  para  apresentação  da  Comissão  de  Avaliação,
Cronograma da Visita “in loco” de Avaliação, providências para Visita da Comissão de Avaliação de
acordo com Normativas do INEP-MEC.

Para desenvolver a adequada análise da avaliação "in loco" do curso, os avaliadores tomaram como base
o PDI (2004 - 2012); o PPC de Geografia (2000); o relatório da CPA 2013; as Atas de reuniões do NDE
e do Conselho do Departamento  do Curso de Geografia;  pasta  com dados funcionais  dos  docentes;
Contextualização  da  Fundação  Universidade  Federal  de  Rondônia  com  a  síntese  das  informações
acadêmicas  e  administrativas,  ressaltando  o  PLANO  DE  AÇÃO  (2012  -  2015)  da  Administração
Superior em substituição ao PDI que no momento se encontra em construção no âmbito da comunidade
acadêmica da UNIR; documentos da Coordenação do Curso e do Departamento, de Geografia,  com
informações acadêmicas atualizadas.

A IES providenciou uma sala privativa para a Comissão de Avaliação, preparada adequadamente para o
trabalho, com dois computadores conectados a INTERNET. Foram disponibilizados impressora, linha
telefônica, material de expediente e toda a documentação da IES e do curso de Geografia pertinentes à
avaliação.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente
com o curso

Adnilson de Almeida Silva Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

ANA CRISTINA TEIXEIRA Especialização Integral Estatutário 288 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente

com o curso

ALVES

Arneide Bandeira Cemin Doutorado Integral Estatutário 274 Mês(es)

CARLOS ALBERTO
PARAGASSU CHAVES

Doutorado Integral Estatutário 348 Mês(es)

Carlos Santos Doutorado Integral Estatutário 314 Mês(es)

CATIA ELIZA ZUFFO Doutorado Integral Estatutário 300 Mês(es)

Clarides Henrich de Barba Doutorado Integral Estatutário 180 Mês(es)

DORISVALDER DIAS
NUNES

Doutorado Integral Estatutário 252 Mês(es)

ELIOMAR PEREIRA DA
SILVA FILHO

Doutorado Integral Estatutário 348 Mês(es)

ELOIZA ELENA DELLA
JUSTINA DO

NASCIMENTO

Doutorado Integral Estatutário 288 Mês(es)

ENE GLÓRIA DA
SILVEIRA

Doutorado Integral Estatutário 300 Mês(es)

JOSE JANUARIO DE
OLIVEIRA AMARAL

Mestrado Integral Estatutário 264 Mês(es)

Jose Maria Leite Botelho Mestrado Integral Estatutário 180 Mês(es)

JOSUE DA COSTA SILVA Doutorado Integral Estatutário 252 Mês(es)

Marcelo Vergotti Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Márcia Machado de Lima Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

MARIA DAS GRAÇAS
SILVA NASCIMENTO
SILVA

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

MARIA MADALENA DE
AGUIAR CAVALCANTE

Mestrado Integral Estatutário 3 Mês(es)

MARIA MADALENA
FERREIRA

Mestrado Integral Estatutário 327 Mês(es)

Maurílio Galvão da Silva Mestrado Integral Estatutário 120 Mês(es)

NILSON SANTOS Doutorado Integral Estatutário 120 Mês(es)

Priscilla Paci Araújo Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Rafael Rodrigues da Franca Mestrado Integral Estatutário 44 Mês(es)

RICARDO GILSON DA
COSTA SILVA

Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

SIANE CRISTHINA
PEDROSO GUIMARAES

Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

Tiziana Cocchieri Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

VANDERLEI MANIESI Doutorado Integral Estatutário 260 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

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3

Justificativa para conceito 3:

1.3. Objetivos do curso 4

1.4. Perfil profissional do egresso 4

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

4

1.6. Conteúdos curriculares 4

1.7. Metodologia 2

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

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

5

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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

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

4

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.

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.

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

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)

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:O Curso é de Bacharelado.

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:O Curso é de Geografia.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O Curso é de Geografia.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O Curso é de Geografia.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O PDI (2004 – 2012) postado pela IES no e-MEC não foi readequado conforme o Art. 16º do Decreto nº
5.773  /  MEC  de  09/05/2006,  e  com  isso,  carece  de  respaldo  dos  princípios  filosóficos  e  técnico-
metodológicos gerais que norteariam as práticas acadêmicas da IES, bem como, de uma organização
didático-pedagógica,  enfoque  sistêmico que  seriam incorporados  nas  políticas  de  ensino,  pesquisa  e
extensão, os quais seriam espelhados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da instituição. Na ausência de
um PDI, que atualmente se encontra em processo de construção no âmbito da comunidade acadêmica da
UNIR, a Administração Superior elaborou um Plano de Ação (2012 – 2015) apresentando os principais
objetivos estratégicos propostos para o período em pauta. Dentre eles, o objetivo nº 2 – Regularizar a
Universidade  perante  todas  as  instâncias:  recredenciamento  institucional,  dos  cursos  de  graduação
presenciais e à distância, regularização fiscal com órgãos de fomento. Cabe ressaltar que a reestruturação
do curso de Geografia, nesse caso, resultou no novo PPC de Geografia na Habilitação Bacharelado que já
está pronto e encaminhado para aprovação nas instâncias colegiadas superiores.

O PPC (2000) do curso de Geografia da UNIR tem como objetivo a habilitação de recursos humanos
para as duas categorias profissionais em nível de graduação: Geografia com Habilitação em Bacharel; e
Geografia com Licenciatura Plena. A função do geógrafo bacharel está expressa na legislação na lei nº
6664/26 junho de 1979. Este PPC está fundamentado nos preceitos da Lei n. 9.394, de 20/12/1996, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei n. 6.664, de 26/06/1979, que regulamenta a profissão do
Bacharel Geógrafo.

Pela análise dos documentos disponibilizados pela IES e pelas reuniões realizadas com os diferentes
seguimentos acadêmicos do curso de Geografia e órgãos de apoio, constatou-se a necessidade de uma
articulação adequada entre a gestão institucional e a gestão do curso, que respaldariam a implementação
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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.

das políticas institucionais para o curso, que deveriam constar no PDI.

Observou-se também, que os mecanismos de auto avaliação funcionam regularmente com a implantação
da Comissão Permanente de Avaliação de forma geral sem ainda não ter o setor específico de avaliação
do curso de Geografia.

No curso há excelente correspondência entre o número de vagas e a dimensão do corpo docente, que
conta com 18 professores e 117 alunos regularmente matriculados.

Os conteúdos curriculares propostos bem como o rol de disciplina são relevantes, atualizados e coerentes
com os objetivos do curso e com o perfil do egresso, bem dimensionados com a carga horária prevista
para o seu desenvolvimento. A metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades do curso não
consta no PPC, mas foi assimilada pelo corpo docente para se trabalhar, desenvolver uma metodologia
direcionada para a pesquisa. Os procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem e a
metodologia de avaliação atendem de forma suficiente com a concepção do curso.

Nos documentos analisados verificou-se também que o curso oferta de forma muito boa o conteúdo
proposto para prover a formação do bacharel em Geografia. Há atividades acadêmicas diversas e eventos
científicos complementares a formação. O estágio supervisionado está devidamente inserido na matriz
curricular  no  9°  período  do  curso  e  os  locais  utilizados  para  desenvolvê-lo  são  conveniados  pela
Instituição e está sendo realizado de forma regular. O TCC está regulamentado e espelha o potencial do
curso no que se refere à disponibilidade dos laboratórios didáticos e o apoio discente em forma de bolsa
PIBIC.  Nas  atividades  complementares  desenvolvidas,  são  abordados  de  forma  satisfatória,  temas
pertinentes e complementares ao curso, assim como temas transversais.

As  tecnologias  de  comunicação  e  informação  propostas  são  utilizadas  de  forma  satisfatória  e  são
compatíveis ao curso como um todo.

Conceito da Dimensão 1

3.7

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 5

Justificativa para conceito 5:

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5

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)

4

Justificativa para conceito 4:

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

5

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

NSA

about:blank
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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) 

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)

5

Justificativa para conceito 5:

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:O Curso é de Bacharelado.

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:O Curso é Presencial.

about:blank
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2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5

Justificativa para conceito 5:

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

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 Bacharelado em Geografia.

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 Bacharelado em Geografia.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

As instâncias colegiadas no âmbito do curso estão regulamentadas, com suas atividades devidamente
registradas formalmente nas Atas – o NDE, e o Conselho do Departamento do Curso de Geografia que
possui a mesma competência de um Colegiado de Curso. Liderado pelo NDE, as duas instâncias atuaram
de forma excelente na elaboração do novo PPC da Geografia, nesse caso, o do Grau de Bacharelado.

Em relação ao coordenador do curso ficou evidenciado que o mesmo é bem dedicado à gestão do curso,
aos procedimentos administrativos pertinentes, salientado, sobretudo pela comunicação com os alunos do
curso,  envolvimento e  liderança  no exercício das funções,  e  comprometimento com os objetivos do
curso.

A experiência profissional do quadro docente, tanto no Magistério Superior e em outras atividades fora
da academia; e, ao tempo de vínculo ininterrupto com o curso; a totalidade dos docentes que têm regime

about:blank
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de trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva; aliados à excelente qualificação traduzem a oferta
de um curso de Geografia muito bom. Estes indicadores são visíveis no resultado do acompanhamento
dos  egressos,  onde  boa  parcela  integra  esse  mesmo  corpo  docente,  e  outro  bom  número  atua
profissionalmente  em  órgãos  governamentais,  instituições  privadas  e  como  empreendedores,  todos
aplicando suas competências profissionais como docentes e como geógrafos.

Destaque  importante  do  corpo  docente  refere-se  a  quase  totalidade  possui  pós  graduação  em nível
“stricto sensu” (94,4% dos docentes) sendo que destes, uma parcela de 66,6% apresentou comprovação
da titulação de doutorado no momento da avaliação “in loco” em conformidade com as diretrizes do
INEP/MEC.  Esta  excelente  titulação  do  quadro  docente  resultou  também  na  excelente  produção
científica,  como  resultado  da  atuação  nos  seguintes  grupos  de  pesquisas  vinculados  ao  curso  de
Geografia certificados no Diretório dos Grupos de Pesquisa/CNPq: 1 - Grupo Acqua Viva-Unir; Grupo
de Pesquisa  Geografia  e  Planejamento  Ambiental  –  GEOPLAM; Grupo de  Pesquisa  Laboratório de
Geografia e Cartografia; Grupo de Estudos e Pesquisas Modos de Vida e Culturas Amazônicas; Grupo de
Pesquisa GEO-TECNOLOGIAS INCLUSIVAS; Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e
Relações Sociais de Gênero; Grupo de Pesquisa Geociências. Estão inseridos diretamente nesses setes

Grupos  de  Pesquisas/GEO/UNIR/CNPq  oito  docentes  e,  29  orientandos  bolsistas  PIBIC  e  cinco
orientandos voluntários no PIBIC.

Outro  ponto  de  destaque  refere-se  aos  projetos  de  pesquisas  aqui  listados,  desenvolvidos  nos  seis
laboratórios : Desafios da agricultura familiar  no assentamento Margarida Alves, município de Ouro
Preto do Oeste,  RO: rupturas  e  continuidades em busca de consolidação;  Hidrelétrica,  indústria  e  a
formação do circuito superior da economia urbana em Porto Velho; Globalização e espaços agrícolas em
Rondônia; Agronegócio e a agricultura camponesa em Rondônia; Vulnerabilidade natural a erosão na

bacia  do  Rio  Jaci-Paraná,  RO:  elementos  para  o  planejamento  ambiental;  Sensoriamento  remoto  e
sistemas  de  informações  geográficas  na  avaliação  das  reservas  estaduais  extrativistas  do  Estado  de
Rondônia; Mapeamento e Monitoramento das áreas verdes e de preservação permanente na zona urbana
de  Porto  Velho,  RO;  Qualidade  das  águas  superficiais  e  subterrâneas  de  Rondônia;  Incubadora  de
políticas públicas da Amazônia;  Análise da dinâmica hídrica quali-quantitativa para gestão de riscos
ambientais;  Mapeamento  dos  depósitos  fluviais  do  Rio  Madeira  no  trecho  sob  influência  dos
empreendimentos hidroelétricos de Jirau e Santo Antônio; Dinâmica territorial da bacia do Rio Mucuim,
AM, a partir do gasoduto Urucu, AM / Porto Velho, RO: caracterização sócio-ambiental com uso do
geoprocessamento;  Mapeamento,  diagnóstico,  avaliação  e  monitoramento  das  áreas  de  risco  nas
cabeceiras  do  Igarapé  dos  Tanques;  Estudos  geoambietais  da  bacia  do  Belmont;  diagnóstico,
mapeamento e monitoramento de áreas de risco em bacias urbanas – Porto Velho, RO.

Conceito da Dimensão 2

4.9

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)

5

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 5
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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

5

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

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)

3

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)

3

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos
relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam a
figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou
igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 –
maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)

3

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

5

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

5

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

5

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)  
NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância

NSA
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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 de Geografia.

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 de Geografia.

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 Geografia.

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 Geografia.

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: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: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:O Curso é de Geografia.

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 Geografia.

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:O Curso é de Geografia.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

O curso de Geografia tem suas atividades desenvolvidas no Centro de Estudos Geográficos da Amazônia
“Aziz Ab’Saber”, em edificação nova, com quatro pavimentos, reunindo nesse mesmo local, as salas de
aulas, salas de permanência dos docentes, salas de reuniões e para atendimento/orientação aos alunos,
laboratórios didáticos, sala para a coordenação do curso, sala para o NDE, anfiteatro com 70 poltronas,
etc.

De acordo com a documentação analisada e a visita "in loco", confirmou-se a existência de salas para
docentes, Chefia de Departamento e Coordenação de Curso; salas para reuniões, devidamente equipadas
atendendo de forma excelente aos requisitos da dimensão,  limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,
conservação e comodidade necessária à atividade desenvolvida.
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A  Comissão  de  Avaliação  “in  loco”  foi  prejudicada,  pois  não  teve  acesso  ao  sistema  de  registro
acadêmico na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA). Após a Comissão ser apresentada
pelo  Coordenador  do  Curso  ao  funcionário  encarregada  da  documentação  discente  do  Curso  de
Geografia, o mesmo agiu com descortesia, não dando atenção, e, durante uns 15 minutos esta Comissão
permaneceu aguardando ser atendida, o que não aconteceu. Pelo motivo de não ter sido atendida esta
Comissão se retirou da DIRCA, para continuar a visita aos demais setores administrativos da UNIR que
apoiam o curso de Geografia.

As informações sobre o registro acadêmico, sem o detalhamento necessário, só foram possível após os
resultados das reuniões com os docentes e com os alunos, além das entrevistas mais direcionadas com
alguns docentes. Informaram que os registros acadêmicos estão informatizados, com acesso aos dados e
informações sobre o corpo docente e de discentes, de forma suficiente.

Os laboratórios especializados funcionam das 8h às 18h. O acesso dos alunos é livre. Os Coordenadores
e os Vice-coordenadores dos laboratórios juntamente com os monitores do Curso de Geografia fazem a

gestão dos laboratórios, a fim de permitir o acesso de todos. Possuem regulamentos próprios, funcionam
como espaço de aprendizagem e  ferramentas para construção de competências  profissionais.  São os
seguintes laboratórios e respectivos coordenadores: 1 – Laboratório de Pesquisa em Gestão do Território,
Prof.  Ricardo  Gilson  da  Costa  Silva;  2  –  Laboratório  de  Pesquisa  em Pedologia,  Geomorfologia  e
Biogeografia, Prof. Eliomar Pereira da Silva Filho; 3 – Laboratório e Pesquisa em Geoprocessamento e
Cartografia; 4 – Laboratório de Pesquisa em Hidrologia, Geologia e Climatologia,  Profa. Cátia Eliza
Zuffo; 5 – Laboratório de Geografia e Planejamento Ambiental (LABOGEOPA), Prof. Dorisvalder Dias
Nunes; 6 – Laboratório de Geografia e Cartografia (LABCART) – Grupo de Pesquisa, Profa. Eloíza

Elena Della Justina e Prof. Eliomar Pereira da Silva Filho.

O apoio aos alunos no que se refere à informática, o Lab. de Geoprocessamento exerce esta função
disponibilizando os 23 computadores para a realização dos trabalhos acadêmicos. Em outro setor do
campus, há laboratório de informática disponível para o alunado mas, distante do CEGEO onde funciona
a Geografia.

Dados  documentais  apresentados  pela  IES  indicam que  o  acervo  referente  aos  títulos  indicados  na
bibliografia básica atende de maneira suficiente aos programas das disciplinas do curso e em quantidade
suficiente,  conforme  constatado  "in  loco"  estão  devidamente  informatizados  e  tombados  junto  ao
patrimônio da IES, existindo também acesso ao acervo virtual para reserva de livros para empréstimos.
Na biblioteca tem várias assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma
impressa  ou  informatizada.  O  acervo  de  periódicos  está  atualizado,  abrangendo  as  principais  áreas
temáticas e estão distribuídos entre as principais áreas do curso.

A biblioteca existente atende de maneira suficiente, garantindo a acessibilidade de todos os estudantes,
incluindo o acesso e disponibilidade do uso de computadores devidamente conectados à Internet.

Conceito da Dimensão 3

4.5

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

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

Sim
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quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

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

Sim

Critério de análise:

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

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indídena está inclusa de modo transversal
e nas atividades complementares do curso.

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? 

Todo  corpo  docente  possui  pós-graduação,  sendo  que  99%  possui  pós-graduação  strito-
sensu.

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

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N°

12/2006)
NSA

Justificativa para conceito NSA: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.

Critério de análise:

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

4.7.

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

 

Sim

Critério de análise:
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quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

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

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 PPC não contempla a disciplina Libras na estrutura curricular do curso.

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.

Critério de análise:

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em quaisquer
outras formas de avaliação a distância?

4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010,  publicada em 29/12/2010) 

Sim

Critério de análise:

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

As informações acadêmicas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual.

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto
Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

Sim

Critério de análise:

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

A Educação Ambiental está contemplada como disciplina do curso e de forma transversal,
continua e permanente nasa atividades do curso.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

Conforme os requisitos legais e normativos foi possível verificar durante a Visita "in loco", bem como,
mediante  análise  sistemática  da  documentação,  que  o  Curso  de  Graduação  em  Geografia,  Grau
Bacharelado, Modalidade Presencial, da Fundação Universidade de Rondônia-UNIR, atende de forma
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quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

adequada a todos os requisitos legais e normativos, considerando o Projeto Pedagógico do Curso de
Geografia  (2000),  o  qual  demonstra  coerência  da Estrutura  Curricular,  objetivos  do curso,  perfil  do
egresso, da carga horária, do tempo de integralização, etc., com as Diretrizes Curriculares Nacionais e
com a  legislação  pertinente.  O  estágio  supervisionado  está  previsto  e  regulamentado,  organizado  e
integrado formalmente com convênios com empresas e órgãos públicos, além de dar suporte às pesquisas
objeto dos TCC's, de modo que atende plenamente à formação do Bacharel em Geografia, como foi
verificado na documentação, no PPC, e ouvido durante a reunião dos docentes com compromisso em
atender o Curso. São mais de duas décadas que o Bacharelado de Geografia vem causando impacto em
nível regional na formação do profissional geógrafo, melhorando substancialmente a qualidade técnica
na área de sua competência.  No curso,  como todo, Colaram Grau em 2010 18 formandos,  destes 5
bacharéis; em 2011, 21 formandos sendo 10 bacharéis; e em 2012, 21 formandos sendo 9 bacharéis.

A IES funciona em imóvel próprio, e apresenta estrutura arquitetônica facilitadora a acessibilidade para
as pessoas portadoras de mobilidade reduzida, deficiência física e outras.

O NDE é atuante e teve um papel importante na reformulação do PPC para separação das Habilitações

Bacharelado e da Licenciatura na construção do novo Projeto Pedagógico, já pronto e encaminhado para
aprovação no Conselho Superior Acadêmico-CONSEA.

Os temas relacionados a Educação das Relações Étnicos-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afdro-Brasileira  e  Indígena,  bem como da  Política e  Educação Ambiental,  foram contemplados  nas
atividades acadêmicas e em disciplinas específicas, e fazem parte como tema nos eventos científicos no
âmbito do curso e da IES.

O quadro docente comprometido e atuante no Curso apresenta titulação excelente com 94,4% com pós
graduação em nível "stricto sensu".

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Após a conclusão da Avaliação “in loco” considerando as três Dimensões: 1 – Organização Didático-
Pedagógica, 2 – Corpo Docente, e 3 – Infraestrutura; e dos Requisitos Legais e Normativos; além de ter
ouvido os dirigentes, os docentes e os alunos, concluímos que o Curso de Graduação em Geografia,
Habilitação Bacharelado,  Modalidade Presencial,  do  turno vespertino da  UNIR,  Campus  sede “José
Ribeiro Filho”, em Porto Velho, RO, possui as condições necessárias para o seu funcionamento. Foram
atribuídos os conceitos para as seguintes Dimensões:

• Dimensão 1: 3,7 (três vg. sete)
• Dimensão 2: 4,9 (quatro vg. nove)
• Dimensão 3: 4,5 (quatro vg. cinco)

A referida análise considerando a coerência dos aspectos qualitativos e quantitativos, revelou que, de
uma  forma  geral,  a  Organização  Didático-Pedagógica  apresenta  práticas  de  gestão  muito  boas,
principalmente  com  a  integração  do  corpo  docente  com  seus  laboratórios  e  projetos  de  pesquisas
contribuindo para a qualidade do Curso. Os relatórios dos estagiários do PIBIC, os temas estudados nos
TCCs,  etc.,  gerados durante a  graduação conferem, além do ensino,  a  valorização da pesquisa e  da
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

extensão.

É necessário potencializar o apoio discente para os trabalhos de campo e para a participação em eventos
técnico-científicos em outras localidades, inclusive fora do Estado. Ressalta-se que há excelência em
termos de apoio ao discente por meio dos seguintes programas: Monitoria Acadêmica,  Programa de
Educação Tutorial  (PET),  Programa de Mobilidade  Acadêmica,  Programa de  Inclusão,  Programa de
Atenção a Saúde do Estudante, Bolsa Santander,  PIBIC, PIBID, Programa Institucional de Bolsa de
Extensão (PIBEX), e Ciências sem Fronteiras. Na área social, como a Bolsa Permanência e auxílios
oferecidos pela PROCEA – Pró-Reitoria  de  Cultura,  Extensão e  Assuntos  Estudantis.  O número de
alunos  do  Curso  de  Geografia  contemplado  com  auxílio  de  Alimentação  e  Transporte  e  Bolsa
Permanência, de um modo geral, no ano de 2011: 62; 2012: 50; 2 2013: 40.

Será interessante incluir na metodologia para a auto avaliação no âmbito da CPA, aplicar a avaliação em
seguimentos  específicos,  em  bom  nível  de  detalhamento,  como  os  Cursos  de  Graduação,  e  seus
resultados  poderão  ser  discutidos  no  NDE e  Conselho  do  Departamento,  neste  caso,  de  Geografia,
oportunizando a continuidade do processo para a melhoria do Curso e a atualização do PPC.

As instalações físicas são modelos, com espaço próprio da Geografia, abrigando toda a sua estrutura

mais específica, além de homenagear o grande e inesquecível geógrafo, nomeando o Centro de Estudos
Geográficos da Amazônia “Aziz Ab’Saber”.

A experiência profissional e qualificação do corpo docente formam a excelência do Curso, com ênfase na
pesquisa, na extensão, como suporte para o ensino nos contextos de seus objetivos, da missão e da visão
da UNIR. A alteração verificada foi a falta de comprovação dos títulos de doutores conforme orientação
do INEP/MEC, dos seguintes professores, informados no e-MEC com a titulação de doutor: Profa.Maria
Madalema Ferreira, Maria Madalena de Aguiar, e José Januário de Oliveira Amaral.

Portanto,  o  Curso de  Graduação em Geografia,  Grau  Bacharelado,  Modalidade Presencial,  no turno
vespertino,  do Campus de Porto Velho da  UNIR, em uma análise  sistêmica  e global  realizada pela
Comissão de Avaliação “in loco” apresentou perfil MUITO BOM, com o conceito final: 4 (quatro).

CONCEITO FINAL

4
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