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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

A Fundação  Universidade Federal de Rondônia (UNIR) caracteriza-se administrativamente como Pessoa Jurídica de Direito  Público  –

Federal, tendo  sido criada pela Lei n.º 7011, de 08 de julho  de 1982, integrando 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. A Administração

Superior  constitui-se  dos  Órgãos  Deliberativos  Centrais  (Conselhos  Superiores)  e  dos  Órgãos  Executivos  Centrais  (Reitoria  e

Pró-Reitorias). Para além da Reitoria e das Pró-reitorias, órgãos executivos, são três os Conselhos Superiores da Universidade: (1)

Conselho  Superior Universitário  (CONSUN), órgão final deliberativo, consultivo  e normativo, responsável pela política institucional e

instância de recursos; (2) Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), órgão deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa e

extensão;  e  (3)  Conselho  Superior de Administração  (CONSAD),  órgão  deliberativo  e  consultivo  em  matéria  de  administração,

finanças, orçamento, legislação e normas. Outros órgãos de gestão, são a Secretaria de Controle Interno (SECOI), o  Gabinete da

Reitoria, a Assessoria de Comunicação (ASCOM), a Secretaria dos Conselhos Superiores (SECONS), a Procuradoria Jurídica (PROJUR),

além de diveresas comissões de Assessoramento sobre assuntos acadêmicos, administrativos, jurídicos e outros, pertinentes à vida

acadêmica, envolvendo  todas as unidades da Universidade. A Educação a Distância aparece como um dos Órgãos Suplementares,

responsáveis  pelo  desenvolvimento  de  atividades  de  apoio  de  natureza  técnica  e  que compreendem a  Diretoria de Educação  a

Distância, Diretoria da Biblioteca Central, Diretoria de Registro e Controle Acadêmico e Diretoria Administrativa do Campus de Porto

Velho. Por sua vez, a Diretoria de Educação a Distância (DIRED) é o órgão responsável pela implantação de políticas e diretrizes para o

ensino  a distância, além de garantir a implantação, implementação, desenvolvimento  e aperfeiçoamento  dos processos produtivos

relacionados à educação a distância na UNIR, tendo como programas vinculados a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa

Pró  Licenciatura  (ProLicen).  Neste  âmbito,  são  ofertados,  além  do  Curso  de Pedagogia,  ora  em  avaliação, também  cursos  de

Licenciatura em Letras, bacharelado em administração pública a distância, especialização  em gestão  da saúde e especialização  em

gestão pública municipal.

Rondônia é um jovem Estado, criado em 1982, voltado à produção agropecuária, sendo este o setor que mais cresceu até os dias
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Instituição:

atuais, garantindo o aumento da participação do estado no PIB nacional, para 0,6 %, em 2015. É o 3º PIB da região Norte, com um

crescimento econômico ligeiramente superior à média nacional, da ordem de 2,7 %. O rebanho bovino apresenta-se, hoje, na ordem

de 12,2 milhões de cabeças participando  com 5,7  % do  rebanho  nacional. A carne bovina responde, atualmente, por 60 % das

exportações do estado. O setor industrial no estado responde por cerca de 15% do PIB, tendo apresentado bom desempenho nos

últimos anos, especialmente em função da construção de duas grandes hidrelétricas (Santo  Antonio  e Jirau) no Rio  Madeira. Estas

foram, no entanto, responsáveis por um conjunto de resultados sociais contraditórios ao, por um lado, estimular setores produtivos

como a geração de energia e a construção civil mas, por outro lado, gerar forte impacto da população de trabalhadores, em grande

medida migrantes e de baixa qualificação, nas periferias de Porto Velho. Outro impacto digno de nota e que ainda está sendo avaliado,

tanto pela população quanto pelos técnicos, é o impacto ambiental das usinas recentemente construídas. Por outro lado, do ponto de

vista da demanda educacional nos cursos superiores, este crescimento populacional, de alguma maneira, traz uma demanda positiva,

especialmente a médio prazo.

Curso:

Curso de Pedagogia, ofertado na Modalidade EAD, pela Universidade de Rondônia- UNIR.

Mantida: Fundação Universidade Federal de Rondônia

O endereço  do  curso  é o  mesmo  constante do  Ofício  de Designação, a saber:  BR364, Complemento: Zona Rural, Km 9,5. CEP

76808695 – Porto  Velho  – RO. O curso  iniciou seus trabalhos, no  âmbito  da UAB, na denominada primeira oferta com 04 polos,

sendo em 2008 em: Ariquemes, Ji-Paraná e Rolim de Moura e em 2009 o Polo de Chupinguaia. Este Projeto foi baseado na Resolução

N.147/CONSEA de 16.11.2006 que não atendia a Resolução 01/2006-CNE. A segunda oferta de 2011 foi aprovada pela Resolução

N.248/ CONSEA, em 03.09.2010, com 07 polos: Ariquemes, Ji-Paraná e Rolim de Moura, Chupinguaia, Buritis, Nova Mamoré e Porto

Velho. Este projeto  atendia parcialmente à Resolução  01/2006-CNE. O curso  teve uma paralização  de 22 meses em função  de

questões  institucionais. No  retorno  em  2013, para atender a  Resolução  e  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Curso  de

Pedagogia, foi necessário uma reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UNIR modalidade EAD com uma matriz

única que foi aprovada com a Resolução 329/CONSEA de 20.03.2014 com a carga horaria total de 3.220 horas, atendendo à carga

horária exigida para as atividades formativas, os estágios e as AACC. O curso voltou à sua normalidade e possui cerca de 450 alunos,

dos quais 103 fizeram ENADE e estão  aptos a se formar em agosto  de 2015. Por acordo  no âmbito  do colegiado do  curso, não

deverão  ser ofertadas  novas vagas  até a saída das turmas ora  em  andamento. O  número  de vagas  a ser ofertado  no  futuro

dependerá tanto das demandas municipais, quanto da oferta por meio do edital CAPES.

Não há CPC, uma vez que os alunos foram inscritos pela primeira vez no ciclo avaliativo em 2011.

Segundo  relatos de tutores e coordenadores dos polos, tanto  em reunião  presencial quanto  em reunião  por videoconferência, os

polos funcionam nos três turnos, de segunda a sábado. A integralização deve dar-se, segundo o  PPC, em no mínimo 4 anos e no

máximo 8 anos.

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia da UNIR, ofertado na modalidade EaD, foi designado pela Portaria 023/NCH

/UNIR, de 15  de  maio  de  2014  e  é  composto, além  da coordenadora, pelos  professores  Marlene  Rodrigues,  Mestre,  e  pelos

professores doutores Juracy Machado Pacífico, Jose Lucas Pedreira Bueno, Marco Antonio de Oliveira Gomes e Rosangela Aparecida

Hilário, todos contratados em regime de Tempo Integral e com mais de 5 anos de experiência em docência no ensino superior.

A Coordenadora do curso, professora Maria do Carmo dos Santos, é graduada em Psicologia (bacharelado e licenciatura), Mestre em

História  (UFSC)  e  Doutora  em  Educação  pela  UFBA. Ppossui experiência  em  cursos  a  distância  de nove  anos.  Sua experiência

profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica, somadas, é de 25 anos sendo, 15 anos de magistério superior. Possui

carga horária de 25 horas horas semanais dedicadas totalmente à coordenação

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

O Curso em avaliação é o Curso de Pedagogia, ofertado na modalidade EaD pela UNIR, no âmbito da UAB. O endereço do curso é o

mesmo constante do Ofício de Designação, a saber: BR364, Complemento: Zona Rural, Km 9,5. CEP 76808695 – Porto Velho – RO.

A Instituição possui IGC (2012) = 3, sem registro de CI no e-MEC. O curso possui carga horária de 3.300 horas de carga horária total,

das quais 180 horas são destinadas às atividades complementares e 300 horas para estágio supervisionado. A IES disponibiliza 350

vagas por ano e integralização mínima em 8 módulos. O Curso inscreveu, no ENADE 2014, 103 discentes que cumprem os requisitos

legais.

A comissão procedeu a leitura prévia dos documentos institucionais apensados ao sistema e-mec, destacando-se:

– PDI, com vigência entre 2014 a 2018, elaborado nos termos da legislação vigente;

– Relatórios da CPA, destacando-se o Relatório de Avaliação Institucional da Fundação Universidade Federal de Rondônia, do ano de

2015;

- Projeto Pedagógico de Curso, conforme informações postadas no sistema e-mec;

- Despacho Saneador MEC/SERES/DIREG, datado de 11/02/2014, pelo qual é sugerida a dispensa de avaliação in loco para os sete

polos pertencentes ao Sistema UAB. Ainda nos termos do Despacho Saneador, sugere-se a avaliação da sede, ora em realização,

devendo  esta  abranger:  visão  global do  curso  objeto  deste  processo  -  PPC,  organização  didático  -  pedagógica, corpo  social,

infraestrutura existente para viabilizar o curso na modalidade EaD e o atendimento aos aspectos legais pertinentes, em especial sobre

a obrigatoriedade da disciplina de Libras; Por fim, nos é recomendado nesse documento  a busca de informações sobre alguns dos

Polos de Apoio Presencial vinculados à oferta do curso por meio de intermediação tecnológica on line diretamente da Sede da IES -

videoconferência ou webconferência ou teleconferência. Para atender a este último aspecto, foi realizado contato por videoconferencia

com coordenadores de pólos, cujas informações contribuiram para a redação do texto da presente avaliação.

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime

Trabalho

Vínculo

Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto do

docente com o curso

ADEILTON FERNANDES DA

COSTA
Doutorado Integral Estatutário 281 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação
Regime

Trabalho

Vínculo

Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto do

docente com o curso

ANTONIO CARLOS MACIEL Doutorado Integral Estatutário 293 Mês(es)

ANTÔNIO CLÁUDIO BARBOSA

RABELLO
Doutorado Integral Estatutário 245 Mês(es)

Ari Miguel Teixeira Ott Doutorado Integral Estatutário 329 Mês(es)

ARLENE MARIANI FUJIHARA Mestrado Integral Estatutário 257 Mês(es)

Arneide Bandeira Cemin Doutorado Integral Estatutário 281 Mês(es)

Auxiliadora dos Santos Pinto Mestrado Integral Estatutário 120 Mês(es)

Clarides Henrich de Barba Doutorado Integral Estatutário 300 Mês(es)

Fabio Biasotto Feitosa Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

GERSON FLORES

NASCIMENTO
Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

GIOVANA ALEXANDRA

STEVANATO
Doutorado Integral Estatutário 41 Mês(es)

Ilka de Oliveira Mota Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

Jacinto Pedro Pinto Leão Mestrado Integral Estatutário 77 Mês(es)

José Carlos Cintra Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

JOSE LUCAS PEDREIRA

BUENO
Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

Jose Maria Leite Botelho Mestrado Integral Estatutário 293 Mês(es)

JURACY MACHADO PACIFICO Doutorado Integral Estatutário 101 Mês(es)

JUSSARA SANTOS PIMENTA Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

LENILSON SERGIO CANDIDO Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Loidi Lorenzzi da Silva Mestrado Integral Estatutário 101 Mês(es)

MARCELLO BATISTA RIBEIRO Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Márcia Ângela Patrícia Marroco Especialização Integral Estatutário 96 Mês(es)

Márcia Machado de Lima Mestrado Integral Estatutário 53 Mês(es)

Márcio Secco Doutorado Integral Estatutário 120 Mês(es)

Marco Antonio de Oliveira

Gomes
Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)

MARGARIDA ARCARI Doutorado Integral Estatutário 288 Mês(es)

Maria de Fátima Castro de

Oliveira Molina
Mestrado Parcial Estatutário 53 Mês(es)

MARIA DO CARMO DOS

SANTOS
Doutorado Integral Estatutário 180 Mês(es)

MARLENE RODRIGUES Mestrado Integral Estatutário 41 Mês(es)

NELBI ALVES DA CRUZ Mestrado Integral Estatutário 41 Mês(es)

NILSON SANTOS Doutorado Integral Estatutário 276 Mês(es)

Patrícia Mara Cabral de

Vasconcellos
Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

RENATO PINTO DE ALMEIDA

NETO
Especialização Integral Estatutário 72 Mês(es)

Rosangela Aparecida Hilario Mestrado Integral Estatutário 53 Mês(es)

Tânia Maria Alberte Doutorado Integral Estatutário 168 Mês(es)

Valéria de Oliveira Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

WALTERLINA BARBOZA

BRASIL
Doutorado Integral Estatutário 240 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 4

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3

1.3. Objetivos do curso 4
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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.

1.4. Perfil profissional do egresso 3

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso estejam

contempladas no PPC)
3

1.6. Conteúdos curriculares 3

1.7. Metodologia 3

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC e que não possuem

diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado
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

3

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 4

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

4

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

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam material didático

institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de autorização, considerar o material didático

disponibilizado para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

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

3

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 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)

4

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

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. Trata-se de Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade à

distância.

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. Trata-se de Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade à

distância.

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. Trata-se de Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade à

distância.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

Para a Dimensão 1, a Comissão de Avaliadores faz as seguintes considerações:

O PPC contempla muito  bem as  demandas efetivas de natureza econômica e social, principalmente por considerar as  demandas

territoriais do Estado;

As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no PDI estão implantadas no âmbito dos Programas de

Pós-Graduação, culminando em pesquisas que se debruçam sobre a EAD;

Os objetivos do  curso  apresentam coerência, em uma análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do  egresso,

estrutura curricular e contexto educacional;

O perfil profissional expressa, de maneira suficiente, as competências do egresso;

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), com os mecanismos de familiarização com a modalidade EAD;

Os  conteúdos  curriculares  implantados  possibilitam,  de  maneira  suficiente,  o  desenvolvimento  do  perfil profissional do  egresso

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e adequação
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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.

da bibliografia;

As atividades pedagógicas apresentam suficiente coerência com a metodologia implantada;

O estágio curricular supervisionado implantado está regulamentado e institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma

análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  carga  horária, previsão, existência  de convênios,  formas  de  apresentação, orientação,

supervisão e coordenação. Há convênio com as redes públicas de ensino dos municípios onde se concentram os polos;

As atividades complementares implantadas estão regulamentadas e institucionalizadas, de maneira suficiente, considerando, em uma

análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento. São  200 horas de

atividades complementares;

Embora, a UNIR tenha informado, no sistema E-MEC, que “O PPC do curso não especifica qual é o Trabalho de Conclusão de Curso,

mas somente a carga-horária total dele na matriz  curricular que é de 120h, dividida em duas disciplinas: Trabalho de Conclusão de

Curso  I (7º Módulo)  e  Trabalho  de  Conclusão  de Curso  II (8º módulo)”, esta  Comissão  encontrou divergência  com  relação  à

informação.  O  trabalho  de  conclusão  de  curso  implantado  está  regulamentado  e  institucionalizado,  de  maneira  suficiente,

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação.

Segundo  o  PPC  analisado, o  Trabalho  de Conclusão  de Curso  I e  o  Trabalho  de Conclusão  de Curso  II, somam 160  horas. Tal

informação encontra-se no PPC do Curso e na Resolução 329 do CONSEA, página 210;

O apoio ao discente implantado contempla, de maneira suficiente, os programas de apoio extraclasse, de atividades de nivelamento e

extracurriculares não computadas como atividades complementares e de participação em atendimentos feitos pelos Tutores;

As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das avaliações externas (avaliação de curso e ENADE), no

âmbito da UNIR, estão implantadas, buscando aperfeiçoar os modelos de Avaliação a serem aplicados nos Cursos de modalidade EAD;

As atividades de tutoria implantadas atendem muito bem às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular;

As  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TICs)  implantadas  no  processo  de  ensino-aprendizagem  permitem  executar,  de

maneira suficiente, o projeto pedagógico do curso;

O material didático  institucional e instrucional implantado, disponibilizado aos estudantes, permite executar, de maneira suficiente, a

formação  definida no  projeto  pedagógico  do  curso  considerando, em uma análise  sistêmica e global, os  aspectos:  abrangência,

bibliografia adequada às exigências da formação, aprofundamento  e coerência teórica. Ressalta a quantidade e a boa qualidade do

material produzido pelos docentes;

Os mecanismos de interação  entre docentes, tutores e estudantes  implantados atendem, de maneira suficiente, às propostas do

curso;

Os procedimentos  de avaliação  implantados  utilizados nos processos  de ensino-aprendizagem atendem, de maneira suficiente, à

concepção do curso definida no seu Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Segundo o PPC, são duas atividades avaliativas valendo até

25% da nota cada uma, à distância, e uma avaliação presencial, valendo até 50% da nota final do aluno. Os alunos têm direito a uma

avaliação repositiva;

O número de vagas implantadas atende muito bem à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. São 350

vagas anuais, se considerarmos todos os polos, e 37 docentes;

Por fim, as ações que promovem integração com as escolas da educação básica das redes públicas de ensino estão implantados com

abrangência e consolidação suficiente, mediante convênio com as redes públicas, nos respectivos polos.

Conceito da Dimensão 1

3.3

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 3

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)
5

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
NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. Trata-se de Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade à

distância.

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância 5

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
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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)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Embora a IES tenha preenchido o tempo de experiência profissional, o item não se

aplica, pois trata-se de Reconhecimento de Licenciatura em Pedagogia, modalidade à distância.

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
4

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)

5

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) 
3

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 

4

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

3

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 

5

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:Não se aplica. Trata-se de Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade à

distância.

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:Não se aplica. Trata-se de Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade à

distância.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

Em relação à Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL, esta Comissão de Avaliadores constatou que:

A  atuação  do  NDE  implantado  é  suficiente  considerando,  em  uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  concepção,

acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC;

A Coordenadora do Curso é a Doutora Maria do Carmo dos Santos. Licenciada e Bacharel em Psicologia e Doutora em Educação

(UFBA). Sua atuação é muito boa considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os

docentes e discentes e representatividade nos colegiados superiores;

A Coordenadora Maria do Carmo possui experiência em cursos a distância de nove anos. Sua experiência profissional, de magistério

superior e de gestão acadêmica, somadas, é de 25 anos sendo, 15 anos de magistério  superior. Possui carga horária de 25 horas

semanais dedicadas totalmente à coordenação;

O corpo docente é composto por 37 professores, sendo 67,57% doutores, 27,03% mestres e 5,4% especialistas. Todos atuam em

regime de dedicação exclusiva à UNIR. O tempo de trabalho docente, no ensino superior, variou de quatro a 38 anos, com média de

17, 46 anos de experiência. Por outro lado, o tempo de experiência na Educação Básica variou de zero a 26 anos, com média de 7,2
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anos de experiência docente;

Embora a UNIR tenha informado no E-MEC que o “O curso  de Administração Pública/EAD possui um total de 43 docentes para 50

discentes: numa relação 43/50. Cada um docente para 1,16 discente”, informamos que trata-se de Licenciatura em Pedagogia - EAD.

A média entre o número de docentes do curso (equivalentes 40h) e o número de vagas implantadas é de 9,46;

Em relação aos Tutores, constatou-se que são 28, sendo cinco  mestres (17,86%) e 23 especialistas (82,14%). A experiência em

EAD variou de um a sete anos de experiência, com média de 4,2 anos. Do total, 52,14 têm mais de três anos de experiência em EAD;

O Curso possui, atualmente, 313 estudantes. A relação entre o número de estudantes e o total de docentes mais tutores (presenciais

e a distância) contratados é de 6,39;

A Produção  científica, cultural, artística ou tecnológica dos docentes  variou de elaboração  de material instrucional à publicação  de

livros, sendo zero publicação no mínimo e 24 publicações no máximo. 59,46% dos docentes têm entre quatro e seis produções nos

últimos 3 anos e, por fim,

O funcionamento do colegiado implantado está regulamentado e institucionalizado considerando, em uma análise sistêmica e global,

os aspectos: representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões. Reúne-se uma

vez mensalmente e quantas vezes extraordinariamente forem necessárias.

Em entrevistas, tanto com docentes quanto com o NDE e gestores do Curso, ficou evidenciado que, a partir de 2013, foram tomadas

ações afirmativas no  sentido  de regularizar e reestruturar o  Curso  de Pedagogia –  EAD, uma vez  que o  mesmo ficou 22 meses

paralisado em função de abertura de Processo Administrativo pela CAPES.

Conceito da Dimensão 2

4.3

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares

Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação

Comprobatória.

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de autorização, considerar os

gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros

anos, se bacharelados/licenciaturas)

4

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

3

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)
4

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)

4

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)

4

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)
4

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)

4

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

4

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

4

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

4
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3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)   NSA para cursos presenciais,

obrigatório para cursos a distância
4

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:Não é curso de Direito

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:Não é curso de Direito

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:Não é curso de Medicina

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

cursos 
NSA

Justificativa para conceito NSA:Não é curso de Medicina

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 é curso de Medicina

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 é curso de Medicina

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:Não é curso de Medicina

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:Não é curso de Medicina

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 é curso de Medicina

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Quanto à infraestrutura a comissão de avaliação in loco verificou que:

- Conforme informação institucional, o curso não dispõe de gabinetes para professores em tempo integral. No entanto, a comissão

verificou que a quase totalidade dos docentes envolvidos no curso também fazem parte dos programas stricto sensu. Na visita in loco

foi possível verificar que existem muitos espaços destinados a docentes. Nesse sentido, praticamente todos os docentes que realizam

pesquisa possuem salas específicas, às quais são adicionadas as salas destinadas à gestão. Verifica-se, portanto, uma situação muito

boa.

-  O  espaço  destinado  à  coordenação  é  muito  bom  considerando, em  uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  dimensão,

equipamentos,  conservação,  gabinete  individual  para  coordenador,  número  de  funcionários  e  atendimento  aos  alunos  e  aos

professores.

-Quanto à sala de professores implantada para os docentes do curso é suficiente considerando, em uma análise sistêmica e global, os

aspectos:  disponibilidade de equipamentos  de informática  em função  do  número  de professores, dimensão, limpeza, iluminação,

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

- Em relação às salas de aula, verifica-se que o Campus da UNIR em Porto Velho, apresenta salas muito boas considerando, em uma

análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em

função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

- Quanto aos laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática para o curso verifica-se que atendem, muito bem,

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao  número total de usuários,

acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço  físico.

Como  abaixo  relatado, o  curso  possui, na sede, um laboratório  específico  para tutores e alunos. Nos pólos, segundo  relatos de

tutores, coordenação de curso, coordenadores de pólos e professores, a situação é muito boa.

- Quanto  à bibliografia básica e complementar, verifica-se uma condição muito  boa tanto  na biblioteca da sede quanto  nos pólos.

Todas as disciplinas possuem previsão de bibliografia básica com no mínimo três títulos por unidade curricular, bem como quanto  à

bibliografia complementar. No entanto, as características do curso seguem à programação feita no âmbito da UAB. Além do material

impresso, na forma de apostila  (tanto  própria da  UNIR quanto  as  disponíveis  no  SISUAB), os  alunos  recebem, ainda, acesso  a

ambientes preparados pelos docentes e coordenação do curso, contendo um grupo de filmes e materiais em vídeo, com roteiros de

trabalho em sala, destinados aos temas transversais e ao atendimento da legislação que obriga a capacitação para o ensino de artes

nas escolas da educação  básica. A partir de reuniões com docentes, tutores, coordenação e coordenadores dos pólos, bem como

após a avaliação dos materiais utilizados, a comissão entendeu que a situação apresentada corresponde a uma condição muito boa

de atendimento.
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- Quanto aos periódicos, verifica-se uma situação muito boa, uma vez que os alunos tem acesso ao portal de periódicos da CAPES.

-  Verifica-se  que os  laboratórios  atendem muito  bem às  necessidades  do  curso, quanto  aos  aspectos  de serviços, qualidade e

quantidade.  Verificou-se  a  existência,  na  sede  avaliada,  de  Laboratório  de  treinamento  de  tutores,  com  27  computadores  e

infraestrutura, além de um laboratório  denominado "labmídea", também plenamente equipado  para atividades na modalidade ead.

Existe  ainda  à  disposição  do  curso, um  auditório,  com  capacidade  para  110  pessoas, totalmente  equipado  e  exclusivo  para  a

coordenação/gestão dos cursos atendidos pela Diretoria de Educação a Distância. Todos os laboratórios possuem normas e pessoal

de apoio, localizando-se em ambientes  refrigerados, bem ventilados e iluminados. Quanto  à situação  dos pólos, não  foi possível

verificá-la.  No  entanto, pelo  relato  dos  Tutores  a  distância  e  dos  Coordenadores  de  Pólo  contatados  por videoconferência, as

condições são muito boas. Verifica-se que na sede não existe brinquedoteca específica para o curso ofertado na modalidade EaD, uma

vez  que  não  existem  alunos  e/ou atividades  didático-pedagógicas. No  entanto, o  curso  de  Pedagogia  ofertado  na  modalidade

presencial possui brinquedoteca, a qual pode ser utilizada, por exemplo, em caso de necessidade de capacitação ou ambientação de

material didático  instrucional.  Segundo  relato  da  coordenação  do  curso, no  caso  das  atividades  desenvolvidas  nos  pólos  e  que

necessitam ambientação na brinquedoteca, procura-se reproduzir este ambiente com a colaboração dos discentes, uma vez que em

sua maioria são docentes da educação básica.

- Verificou-se que o sistema de controle de produção e distribuição de material didático previsto/implantado é excelente para atender à

demanda real. Saliente-se que existe uma transição entre os formatos desenvolvidos entre as turmas 2008/2009 e 2011, com o

objetivo  de atender às  adequações  curriculares  descritas  na contextualização  do  curso. Para tanto, verificou-se a  existência  de

laboratório de gravação de aulas e da logística de recepção e envio do material da UAB.

Conceito da Dimensão 3

3.8

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

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

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 Indígena está inclusa nas disciplinas e atividades curriculares do curso,

tanto em atividades transversais quanto em disciplinas.

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 o corpo docente tem formação em pós-graduação, sendo que apenas dois docentes são especialistas, sendo os

demais mestres e doutores.

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 do  Curso  de Pedagogia da UNIR, ofertado  na modalidade EaD, foi designado  pela

Portaria 023/NCH/UNIR, de 15 de maio  de 2014 e é composto, além da Coordenadora, pelos professores Marlene

Rodrigues, Mestre, e pelos professores doutores Juracy Machado Pacífico, Jose Lucas Pedreira Bueno, Marco Antonio

de Oliveira Gomes e Rosangela Aparecida Hilário, todos contratados em regime de Tempo Integral e com mais de 5

anos de experiência em docência no ensino superior

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

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado não é CST

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:O curso avaliado não é CST

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 Sim
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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.

(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)

Critério de análise:

O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?

4.8.

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução

CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas)

Sim

Critério de análise:

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida  (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das condições até dezembro de 2008) 
Sim

Critério de análise:

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

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

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

Critério de análise:

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

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso, de forma obrigatória, a ser ofertada no quinto

semestre do curso.

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

Critério de análise:

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

a distância?

4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC

N° 23 de 01/12/2010,  publicada em 29/12/2010) 
Sim

Critério de análise:

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

As informações acadêmicas exigidas 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? 

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

especialmente em disciplina prevista para o  oitavo  semestre do  curso, denominada Educação  ambiental: natureza,

política e saúde.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

O PPC  está  coerente  com  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (Resolução  CNE/CP  01/2006).  A  temática  da  História  e  Cultura

Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e atividades curriculares do  curso, tanto  em atividades presenciais quanto  em

disciplinas específicas. Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação, sendo que apenas um docente é especialista, sendo

os demais mestres e doutores. O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas na resolução CNE/CP 01/2006, bem

como o  tempo  de integralização  previsto  na legislação. A IES apresenta condições de acesso  para pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida, em todos  os setores  visitados, especialmente:  biblioteca, laboratórios, salas  de aula, espaços  destinados  à

gestão  do  curso, sanitários, sala dos professores, etc. O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do  curso, de

forma obrigatória, a ser ofertada no  quinto  semestre do  curso. Verifica-se que os resultados dos exames presenciais prevalecem

sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância. A nota do aluno é obtida a partir de dois

exercícios  individuais  a  distância, que  somam  25  pontos  cada e  uma prova  presencial, que  vale  50  pontos. Verifica-se  que  as

informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual, especialmente na plataforma moodle da UAB. Há

integração da educação  ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente, especialmente em disciplina

prevista para o oitavo semestre do curso, denominada Educação ambiental: natureza, política e saúde.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Após análise de todos os indicadores do instrumento de avaliação de Curso -reconhecimento do Curso de Graduação em Pedagogia,

ofertado pela UNIR na modalidade EaD no âmbito da UAB, nos dias 15 e 16 de junho de 2015, foram obtidos os seguintes conceitos:

DIMENSÃO CONCEITO

Dimensão 1: 3.3

Dimensão 2: 4.3
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

Dimensão 3: 3.8

Esclarecemos, ainda, que foram feitas reuniões com a equipe gestora, com os docentes, com os tutores, com a CPA, com o NDE e

com alguns técnicos administrativos, em seus respectivos setores de trabalho. Foi, ainda, realizada videoconferência para contato

com os coordenadores de pólo, conforme instruções no sistema e-mec.

O conceito final do presente relatório foi 4,0 - MUITO BOM.

CONCEITO FINAL

4
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