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Instituição:

CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, de CNPJ 00.394.445/0188-17, é
Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal e localiza-se no Campus da Liberdade, Avenida da Abolição
nº 03 no centro do município de Redenção CE. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação da
República Federativa do Brasil e foi instalada em 25 de maio de 2011. A UNILAB nasceu baseada nos
princípios de cooperação solidária em parceria com outros países, notadamente do continente africano
(Sul-Sul). Pretende desenvolver formas de crescimento econômico, político e social entre os estudantes,
formando  cidadãos  capazes  de  multiplicar  seu  aprendizado.  Tem  como  objetivo  ministrar  ensino
superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária.
Sua missão é produzir e disseminar o saber universal de modo a contribuir para o desenvolvimento
social, cultural e econômico do Brasil e dos países de expressão em língua portuguesa - especialmente os
africanos, estendendo-se progressivamente a outros países deste continente - por meio da formação de
cidadãos com sólido conhecimento técnico, científico e cultural e compromissados com a necessidade de
superação das desigualdades sociais e a preservação do meio. “Ela aponta também para um encontro da
nacionalidade brasileira com sua história, à medida que terá por foco tornar-se um centro de pesquisa e
formação de jovens brasileiros em interação com estudantes de países onde também se fala a língua
portuguesa. A UNILAB está inserida, portanto, no contexto de internacionalização da educação superior,
atendendo à política do governo brasileiro de incentivar a criação de instituições federais capazes de
promover a cooperação Sul-Sul com responsabilidade científica, cultural, social e ambiental. Atuando na
perspectiva da cooperação solidária, ela valorizará e apoiará o potencial de colaboração e aprendizagem
entre países, como parte do crescente esforço brasileiro em assumir compromissos com a integração
internacional  no  campo  da  educação  superior”.  Em  outubro  2008  foi  instituída  a  Comissão  de
Implantação da UNILAB que em dois anos fez levantamentos e estudos a respeito de temas e problemas
comuns  ao  Brasil  e  países  parceiros  nessa  integração  e  levantou atividades  para  o  planejamento
institucional, preparou a organização da estrutura acadêmica e curricular e a administração de pessoal,
patrimônio, orçamento e finanças, privilegiando temas propícios ao intercâmbio de conhecimentos na
perspectiva da cooperação solidária, além de sua aderência às demandas nacionais, relevância e impacto
em políticas de desenvolvimento econômico e social. Em 20 de julho de 2010, o Presidente da República
sancionou a Lei  nº 12.289 instituindo a Unilab como Universidade Pública Federal.  Ela situa-se no
contexto da expansão por meio da descentralização e busca promover desenvolvimento econômico e
social através da formação e qualificação em diversos campos do saber. O Maciço do Baturité/CE, onde
está implantada, é carente de instituições científico-acadêmicas e da presença do Governo federal, sendo
também ausente na região a oferta de formação em nível de pós-graduação. Diante deste cenário a
UNILAB contribui para atualizar e dinamizar o desenvolvimento da região, com repercussão no seu
entorno, em articulação com o Governo do Estado do Ceará.

Curso:

O Bacharelado em Humanidades é mantido pela UNILAB - Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira e funciona no Campus da Liberdade,  Avenida da Abolição nº  03 centro,
município de Redenção CE. A criação e o funcionamento do Curso de Bacharelado em Humanidades foi
autorizado pela Resolução nº 21/2011 – Conselho Superior pro tempore da UNILAB, de 11 de novembro
de 2011 com a oferta de 320 vagas anuais, presenciais e início de atividades no mês de setembro de
2012. Funciona em um só turno no período noturno com carga horária de 2400 horas e integralização
mínima de 08 trimestres e máxima de 12 trimestres.
É um curso de graduação, de caráter interdisciplinar, que oferece a cada ano letivo, em duas entradas,
320  (trezentas  e  vinte)  vagas  preenchidas  segundo  as  normas  e  as  regras  de  acesso  ao  ensino  de
graduação definidas pelos Conselhos Superiores da UNILAB.
O objetivo do curso é formar bacharéis em Humanidades capazes de desenvolver atividades vinculadas
às tradicionais instituições da pesquisa social, sejam acadêmicas, sejam aquelas vinculadas ao Estado e
às iniciativas privadas, como orienta o Parecer CNE/CES 492/2001 , e que também estejam preparados
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Curso:

para atuar nas muitas e novas demandas que a conjuntura sócio-histórica atual coloca tais como: na
assessoria  à  produção artística,  na promoção de eventos culturais  e na constituição e efetivação de
políticas de preservação do patrimônio histórico artístico e cultural. É também objetivo na formação no
Bacharelado , preparar estudantes para o ingresso nos cursos de formação profissional do segundo ciclo
de formação em Humanidades, que no caso da UNILAB, corresponde as licenciaturas em História,
Sociologia e Pedagogia e Bacharelado em Antropologia.
A coordenação do  curso a  partir  de  agosto de 2013 está  sob a  responsabilidade da prof.  Maurílio
Machado Lima Junior mestre e doutor em Filosofia com regime de trabalho integral dos quais 32 horas
destinadas à função de Coordenadora do Curso , com mais de 08 anos de experiência no Magistério
Superior e 02 anos em Colegiado.
Por se tratar de curso de implantação recente o tempo médio de permanência dos docentes no curso do é
inferior a 36 meses.
O curso que em seu início efetuou 147 matriculas, atualmente elevou esse número para 570.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

Síntese da ação preliminar à avaliação:
A comissão de avaliação, formada pelos professores Dr. Aparecido Wilson Rodrigues (coordenador) e
Dr.  Henrique Alonso de Albuquerque Rodrigues Pereira ,  ao receber o ofício de designação para a
Avaliaçaõ  nº  107714  –  Reconhecimento  do  Curso  de  Bacharelado  em Humanidades  da  UNILAB,
acessou  o  portal  e-mec  realizou  a  leitura  das  informações  pertinentes  a  avaliação,  decidindo,  em
conjunto, a agenda de visita in loco e os procedimentos necessários para os dois principais dias de
atividades, tais como: analise dos documentos solicitados à IES, reunião com os dirigentes da IES, com o
coordenadora de curso, com os discentes, com os docentes e integrantes do NDE do curso, com os
membros da C.P.A, além das visitas as instalações da IES e a enviou a IES com recomendações de
acolhimento  de  sugestões  para  possíveis  ajustes  de  horários  e/ou  ações  afim  de  compatibilizar  as
atividades letivas com os objetivos e metas do presente processo de avaliação.
A análise de toda a documentação e a visita in loco com todas as suas reuniões e entrevistas, favoreceram
o conhecimento e compreensão da realidade e a constatação de que o curso é presencial e oferecido no
período noturno. Em sendo assim a visita justifica-se para a observação da estrutura organizacional e da
dinâmica de funcionamento do Curso na IES e do contexto em que está inserido, sendo procedentes as
informações prestadas pela mesma.
Observamos no despacho saneador e na análise dos documentos a inexistência de diligências.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente com
o curso

ANA CRISTINA CUNHA
DA SILVA

Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

ANTONIO VIEIRA DA
SILVA FILHO

Doutorado Integral Estatutário 16 Mês(es)

BASILELE MALOMALO Doutorado Integral Estatutário 16 Mês(es)

CARLA SUZANA ALEM Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente com
o curso

ABRANTES

CARLINDO FAUSTO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

EDSON BORGES Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

FÁBIO BAQUEIRO
FIGUEREDO

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

FERNANDO AFONSO
FERREIRA JÚNIOR

Doutorado Integral Estatutário 16 Mês(es)

GLEDSON RIBEIRO DE
OLIVEIRA

Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)

IVAN MAIA DE MELLO Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

IZABEL CRISTINA DOS
SANTOS TEIXEIRA

Doutorado Integral Estatutário 17 Mês(es)

JACQUELINE BRITTO
PÓLVORA

Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

JOSÉ WEYNE DE
FREITAS SOUSA

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

LARISSA DE OLIVEIRA E
GABARRA

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

LUDMYLLA MENDES
LIMA

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

LUIS CARLOS SILVA DE
SOUSA

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

LUIS TOMAS DOMINGOS Doutorado Integral Estatutário 32 Mês(es)

MANOEL DE SOUZA E
SILVA

Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

MAURÍLIO MACHADO
LIMA JÚNIOR

Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

MONALISA VALENTE
FERREIRA

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

RAMON SOUZA
CAPELLE DE ANDRADE

Doutorado Integral Estatutário 16 Mês(es)

ROBÉRIO AMÉRICO DO
CARMO SOUZA

Doutorado Integral Estatutário 14 Mês(es)

RODRIGO ORDINE
GRAÇA

Doutorado Integral Estatutário 16 Mês(es)

SEBASTIÃO ANDRÉ
ALVES DE LIMA FILHO

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

VERA REGINA
RODRIGUES DA SILVA

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

VIOLETA MARIA DE
SIQUEIRA HOLANDA

Doutorado Integral Estatutário 4 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 4

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3

1.3. Objetivos do curso 5

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 4

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA por se tratar de curso de bacharelado

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

5

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 5

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA por se tratar de curso presencial

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

5

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:NSA por se tratar de curso presencial

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA por se tratar de curso presencial

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 5

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como
critério de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, 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.

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)

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

4

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:NSA por ser curso de humanidades.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA pois trata-se de curso de bacharelado em
humanidades

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

A visita in loco na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB
permitiu verificar os objetivos, a matriz curricular, as atividades complementares e as disciplinas que
compõem o currículo pleno em que constatamos uma organização inovadora de um curso Interdisciplinar
que possibilita uma formação inicial de Bacharel em Humanidades e o aproveitamentos de estudos para a
Licenciatura em Pedagogia, História, Sociologia e Bacharelado em Antropologia
O contexto e as políticas educacionais de ensino, pesquisa e extensão, os objetivos do curso para a
edificação do perfil  de aluno egresso atendem de forma coerente a demanda e se harmoniza com a
proposta de inserção internacional nos países da lusofonia afro-brasileira- CPLP.
A organização didático-pedagógico quanto a sua estrutura curricular com seus conteúdos e metodologias
apresenta um sincronismo entre as partes que a compõe e contribuí muito bem para o desenvolvimento e
concretização do projeto do curso.
O TCC incluído na matriz curricular com carga horaria de 600 horas , está devidamente regulamentado
contando  com  orientação  segura  e  efetiva  segundo  depoimentos  dos  concluintes.  As  atividades
complementares perfazem 20% da carga horaria total do curso (480 horas) subdivididas em atividades de
formação, atividades de iniciação cientifica e atividades de participação comunitária, estão normatizadas
e acontecem regularmente.
A avaliação do processo de aprendizagem atende ao regimento geral da UNILAB, estabelecendo a media
igual ou superior a 7,0 para aprovação final no trimestre ou superior a 4,0 para a realização de exames.
Docentes  e  discentes  conhecem  e  concordam  também  quanto  ao  seus  aspectos  de  caráter
diagnostico,formativo e somativo.
O  apoio  oferecido  aos  discentes  de  forma  excelente  cobre  a  grande  maioria  das  necessidades
psicopedagógicas , de saúde, de relacionamento institucional com a IES e com a sociedade local e, em
sentido mais amplo com os países parceiros, disponibilizado em salas apropriadas com profissionais de
diversas especialistas em horários fixados para os atediamentos.
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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.

A CPA esta institucionalizada, regularmente constituída e representa o encaminhamento das demandas
dos vários segmentos constitutivos da Universidade, o que foi constatado em reunião com os integrantes
da mesma.
Quanto às tecnologias de informação e comunicação verificamos a existência das mesmas atendendo
suficientemente as necessidades do processo.
A integração com a rede publica de ensino acontece quando necessário, nas atividades de campo e
projetos de extensão.

Conceito da Dimensão 1

4.4

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

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

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

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

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

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

menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui,
pelo menos, 5 anos)

Justificativa para conceito NSA:NSA para egressos de cursos de licenciatura

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

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes   NSA para cursos
presenciais, obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de docentes e o
número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 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.
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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:Obrigatório apenas para o curso de Medicina

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:Obrigatório apenas para o curso de Medicina

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

O coordenador do curso no momento da visita era o Professor Maurílio Machado de Lima Júnior, que
assumiu a função em agosto de 2013. Possui  graduação em Comunicação Social pela Universidade
Gama Filho (1996), aperfeiçoamento em Filosofia pela Universidade de Leipzig (2003), especialização
pela  UERJ  (Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro)  em  Filosofia  (1998),  mestrado  (2001)  e
doutorado (2012) em Filosofia, ambos também pela UERJ.
A Comissão ouviu vários elogios referentes a atuação do coordenador em reuniões com o corpo discente
e docente do curso.
O coordenador possui mais de sete anos de magistério superior e gestão acadêmica, sendo mais de um
ano no magistério superior. Sua carga horária é de 40h, com dedicação exclusiva em regime de trabalho
integral. O coordenador do curso possui redução na carga horária de ensino para dedicar-se à gestão do
curso.
O curso de Bacharelado em Humanidades, objeto da presente verificação “in loco”, prevê a oferta de 320
(trezentas e vinte) vagas anuais e é distribuído em formato trimestral, com duração mínima de oito e
máxima  de  12  trimestres.  Todos  os  docentes  do  curso  são  doutores  formados  em  instituições
reconhecidas e conceituadas.
Metade das vagas oferecidas pelo curso são destinadas aos alunos africanos provenientes dos países que
fazem parte da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Como normalmente estas vagas
não são preenchidas, as remanescentes são destinadas aos brasileiros.
É possível concluir o curso em seis trimestres. O quarto e oitavo trimestres são designados "semestres de
integração"  e  opcionais.  Estes  envolvem  a  realização  de  disciplinas  optativas  e  atividades
complementares.
Todos docentes trabalham em tempo integral (40h com dedicação exclusiva), sendo do quadro efetivo da
IES.
Segundo informações apresentadas pelo  corpo  docente  e  discente  em reuniões com a Comissão de
Avaliação e, também conforme documentação disponibilizada pela IES e conferida pela Comissão, o
curso tem professores de destacada atuação no meio acadêmico nacional e internacional em várias áreas
específicas das Humanidades.
O curso possui um Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso ambos institucionalizados e em
atividades segundo suas funções. O NDE tem em média uma reunião trimestral. O colegiado realiza
reuniões  mensais  regulares,  além de  eventuais  e  extraordinárias.  Nestas  reuniões  são  discutidas  as
demandas referentes  ao  cotidiano e  às  perspectivas  do  curso,  com vistas ao constante  processo de
avaliação interno e externo.
Conforme  verificado  nos  currículos  e  nos  documentos  comprobatórios  apresentados  pela  IES,  um
contingente maior de 80% do corpo docente efetivo possui experiência de magistério superior de, pelo
menos,  3  anos.  No que se refere à  produção científica  e acadêmica,  mais  de 50% dos professores
possuem mais de 9 produções nos últimos três anos.

Conceito da Dimensão 2

4.9
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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 5

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)

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)

2

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia
básica disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1
título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passam
a figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas
anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)

2

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)

2

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso não utiliza laboratórios especializados.

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

NSA
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obrigatório verificar a brinquedoteca

Justificativa para conceito NSA:O curso não utiliza laboratórios especializados.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso não utiliza laboratórios especializados.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Obrigatório para 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:Obrigatório apenas para 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:Obrigatório apenas para 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:Obrigatório apenas para 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:Obrigatório apenas para 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:Item não contemplado no PPC.

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:Item não contemplado no PPC.

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:Item não contemplado no PPC.

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
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Justificativa para conceito NSA:Item não contemplado no PPC.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral foram inaugurados um dia antes da visita da
Comissão. São muito bons 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. Entretanto, ainda não estão em uso.
A coordenação do curso funciona em sala própria tendo espaço exclusivo para o coordenador e outro
para  os  servidores  técnicos-administrativos  de  apoio.  Os  espaços  contam  com  computadores,
impressoras, armários e condicionador de ar.
A IES conta com duas salas de professores utilizadas pelos docentes do curso. Ambas são equipadas com
computadores, impressoras, mesas, armários e condicionadores de ar.
As salas de aula utilizadas pela comunidade acadêmica do curso são excelentes. Todas são climatizadas
com condicionadores de ar, bem iluminadas e em excelente estado de conservação e limpeza, contam
com boa acústica e tem móveis novos. Todas possuem data show e em algumas lousas eletrônicas.
O acesso dos alunos a equipamentos informática na IES se dá através da utilização dos laboratórios de
informática. A Comissão pode perceber in loco, e ouviu vários depoimentos a respeito em reunião com o
corpo  discente,  que  não  há  computadores  suficientes  para  todos  os  alunos  do curso.  Há  ainda
possibilidade de acesso wifi em vários lugares da IES.
Os alunos do curso de Humanidades utilizam as duas bibliotecas. Ambas possuem catálogo disponível
para consulta na internet. A comissão de avaliação in loco verificou que não há quantidade suficiente de
livros da bibliografia básica e complementar nas bibliotecas disponíveis para empréstimo. Em reuniões
com o corpo discente e docente, a Comissão ouviu queixas a respeito da pouca quantidade e variedade de
livros disponíveis nas bibliotecas da IES.
No que tange aos periódicos, professores e alunos podem livremente consultá-los na biblioteca e também
em vários sítios eletrônicos e bases de periódicos científicos online.

Conceito da Dimensão 3

3.3

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 própria proposta e objetivo da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
afro-brasileira contempla a preocupação com a História e Cultura da África e a História e
Cultura Indígena é atendida em um espaço restrito na ementa da disciplina Colonização e
Pensamento Antropológico.

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

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Todos com doutorado na área de humanidades.

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

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

Com a recente composição de dez membros mais o coordenador do curso, instituida por
Portara do Instituto de Humanidades e Letras de nº 41, datada de 20 de agosto de 2014, todos
com titulação e jornada de trabalho que atendem as normas vigentes.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica em Bacharelado de Humanidades.

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:NSA por não se tratar de Curso Superior de Tecnologia.

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:

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
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Critério de análise:

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

Sim com a presença de rampas e sanitários adaptados.

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?

Por se tratar de bacharelado.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA por se tratar de curso presencial.

Critério de análise:

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

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

Sim

Critério de análise:

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

Os alunos se mostraram satisfeitos com as informações acadêmicas disponibilizadas nas
formas 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 integração acontece nas disciplinas Educação e Sociedade e Antropologia e Antropologia
e meio-ambiente.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

A Comissão de Avaliadores que realizou a visita in loco para o reconhecimento do Curso de Bacharelado
em Humanidades da UNILAB., constatou o atendimento a todos os Requisitos Normativos e Legais
previstos nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12 e 4.13 e registrou, quando foi o caso, justificativa
ou consideração pertinente em espaço apropriado, reservado para esse fim.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta comissão, constituída pelo professor Doutor Aparecido Wilson Rodrigues e pelo professor Henrique
Alonso de Albuquerque Rodrigues Pereira tendo realizado as considerações sobre cada uma das três
dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, integrantes deste relatório atribuiu, em decorrência, os
seguintes conceitos por dimensão.

Dimensão 1: Organização didático - pedagógica - Conceito: 4,4
Dimensão 2: Corpo docente e Tutorial- Conceito: 4,9
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

Dimensão 3: Infraestrutura - Conceito 3.3

Dimensão 1: Quanto à organização didático-pedagógica, considerando todos os indicadores pertinentes
ao reconhecimento do curso, foi possível observar numa análise sistêmica e global que o curso atende
muito bem os indicadores de qualidade.

Dimensão 2: No que diz respeito à dimensão 2, Corpo docente e Tutorial, a comissão constatou que a
IES possui um corpo docente com titulação excelente e considerável experiência no Ensino Superior.

Dimensão 3:  Com relação a infraestrutura,  a IES possui no momento condições satisfatórias para o
desenvolvimento pleno dos objetivos e metas de seu planejamento,estando em acelerado processo de
construção de importantes e significativas melhorias.

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente,  nas diretrizes da Comissão Nacional  de Avaliação da Educação Superior-CONAES e neste
instrumento de avaliação, o curso objeto desta avaliação de reconhecimento, apresenta um perfil muito
bom de qualidade fazendo jus , como síntese, ao conceito final igual a 4 (quatro).

CONCEITO FINAL

4
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