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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:
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Instituição:

A mantenedora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB),
código 15.497, é o Ministério da Educação, código 391, Pessoa Jurídica de Direito Público Federal, com
CNPJ 00.394.445/0188-17. O seu endereço é o Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Bloco L,
1º andar, CEP 70.310-500, Brasília, DF. A mantida se localiza na Av. da Abolição, nº 03, no município
de Redenção, no Estado do Ceará. A IES é uma Universidade Federal com categoria administrativa
Pública Federal. O CEP de seu endereço é 62.790-000. Ela foi criada pela Lei Federal 12.289/2010, de
20/07/2010,  publicada  em  21/07/2010.  O  credenciamento  para  EaD  foi  conferido  pela  Portaria
1.369/2010, de 07/12/2010, publicada em 08/12/2010. Sobre o seu perfil, a IES “faz parte da política
pública educacional brasileira que reconhece o papel estratégico das universidades, em especial do setor
público,  para o desenvolvimento econômico e social”.  Ela faz parte do “terceiro ciclo  de ações do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni)”, que
fixa “universidades federais  em regiões territoriais estratégicas com objetivos de ensino, pesquisa e
extensão que busquem a integração e cooperação internacional sob a liderança brasileira”. A 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, por meio da formação de cidadãos
com sólido conhecimento técnico, científico e cultural comprometidos com a necessidade de superação
das desigualdades sociais  e com a preservação do meio ambiente”. Sobre a economia da região,  o
Maciço de Baturité ocupa uma área de 4.820 quilômetros quadrados, abrangendo em sua macrorregião
treze municípios do interior cearense. “A população de 274.634 habitantes tem densidade média de 57
habitantes por quilômetro quadrado. Cerca de 64,5% residem em localidades urbanas, com 35,5% na
zona rural, refletindo o processo de urbanização do Brasil” a partir da segunda metade do século XX.
Verifica-se “um crescente movimento de migração da zona rural em direção à periferia dos núcleos
urbanos, começando a configurar o processo de favelização desse contingente egresso de áreas rurais”.
“O setor terciário, associado a receitas institucionais, ao comércio e ao turismo, representa a parcela mais
significativa do PIB regional, atingindo cerca de 73% do seu valor total”. O porte da região "pode ser
observado pelo seu PIB que, em 2005, totalizou R$ 340 milhões, pelos serviços, pela indústria e pela
agropecuária“. Sobre o histórico da IES, “o projeto de criação começa antes de 2008, no contexto de
expansão do ensino superior”, estando a interiorização e a internacionalização entre suas justificativas.
Em 10/2008, a Comissão de Implantação da IES “realizou atividades de planejamento institucional,
envolvendo a organização da estrutura administrativa, acadêmica e curricular”. A Prefeitura de Redenção
cedeu o edifício para a UNILAB, que "representa o atendimento a metas do REUNI e aponta para um
encontro da nacionalidade brasileira com sua história”.  Em 20/07/2010, “o Presidente da República
sancionou a lei  nº 12.289, criando” a IES. “Em 25/05/2011, aconteceu a aula inaugural”.  A Unilab
“possuía (à época) cinco cursos de graduação, em cinco áreas de conhecimento”. Em 2012, a Prefeitura
de Acarape doou imóvel de cerca de 19.000m², com área construída de 2.500m², inaugurada no mesmo
ano como novo bloco didático da IES. Em 05/2012, foi “assinada a ordem de serviço de construção da
primeira edificação do câmpus definitivo da UNILAB, o Auroras”. Em 2013, a IES “iniciou as obras de
construção  dos  primeiros  edifícios  de  moradia  estudantil”.  Também  se  iniciaram  as  atividades  da
Universidade  em  São  Francisco  do  Conde,  BA,  onde  a  aula  inaugural  ocorreu  em  16/01/2013.
Atualmente são oferecidos oito cursos de graduação e cinco de especialização, sendo dois presenciais e
três em EaD.

Curso:

O Curso de Graduação em Letras – Língua Portuguesa, código 1168550, é oferecido na modalidade de
Licenciatura pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e o
seu endereço de funcionamento é o câmpus da Liberdade (código 50.266), situado na Av. da Abolição, nº
03, no centro de Redenção, no /Estado do Ceará. Seu CEP é 62.270-000. Ele foi criado e aprovado pelo
Conselho Superior Pro-tempore da Unilab, em 11/11/2011, por meio da resolução n° 20 do Gabinete da
Reitoria.  Instalada  a  sede  na  região  do  Maciço  de  Baturité,  domínio  territorial  ainda  carente  de
instituições  de  ensino  superior,  o  curso  revela  sua  vocação  de  interiorização.  além do objetivo  de
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Curso:

integração internacional que dá nome à IES. Ele passa, agora, pelo primeiro processo de reconhecimento.
Seu PPC foi alterado e aprovado pela Resolução nº 023/2013/CONSUNI. O número de vagas anuais
autorizadas é de 80 (oitenta), e cabe salientar que o ingresso ocorre por processos seletivos diferentes
para estudantes brasileiros e estrangeiros. Para os primeiros, a única forma de acesso é por meio do
SiSU, cuja seleção é feita com base na nota obtida pelo candidato no Enem. Já os estrangeiros são
submetidos a uma avaliação do histórico escolar do Ensino Médio e a prova de redação, aplicadas no
próprios país de origem de cada candidato.  Os interessados se inscrevem nas Missões Diplomáticas
brasileiras de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. O
calendário de seleção é divulgado por meio de editais. Sobre Conceito Preliminar de Curso e Conceito de
Curso, a UNILAB ainda não os possui, pois não concluiu o primeiro ciclo avaliativo. O curso tem suas
aulas no período noturno e a carga horária contempla 3.200 horas, com equivalência entre hora aula e
hora  relógio.  As  disciplinas  obrigatórias  somam  2.720  horas,  incluindo  400  horas  de  Estágio
Supervisionado e 120 horas para o Trabalho de Conclusão de Curso. Além desse total, há 280 horas de
disciplinas optativas, e as Atividades Complementares devem perfazer 200 horas. O tempo mínimo e
máximo para integralização é de 18 e de 27 trimestres, respectivamente. A coordenadora do curso é a
Profa. Dra. Ana Cristina Cunha da Silva, que tem um regime de trabalho de 40 horas com Dedicação
Exclusiva. Ela possui doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. A docente está na
IES há 19 meses,  é coordenadora do curso há 18 meses e  possui  7  (sete)  anos de experiência no
magistério superior e 26 (vinte e seis) meses como coordenadora de curso superior antes da entrada na
UNILAB. O Núcleo Docente Estruturante, criado em 07/032013 por meio da portaria nº 90/GR, teve um
de seus membros substituídos, no dia 22/03/2013, por meio da portaria nº 113/GR, e é presidido pela
coordenadora do curso,  Profª.  Drª.  Ana Cristina  Cunha da Silva.  Seus integrantes são os seguintes
professores, todos com o título de doutor: Bruno Okoudowa, Ludmylla Mendes Lima, Monalisa Valente
Ferreira, Vadinar Custódio Filho e Vilmar Ferreira de Souza. Todos são professores efetivos, adjuntos
nível I e contratados em regime de dedicação exclusiva, integrando o NDE desde 07/03/2013, à exceção
do Prof. Dr. Valdinar Custódio, que entrou em 22/03/2013. O NDE atende, portanto, ao preconizado pela
legislação.  O tempo médio de permanência do corpo docente  no curso é de,  aproximadamente,  19
(dezenove) meses, ou seja, (um) ano e 7 (sete) meses. Essa permanência relativamente baixa se deve à
recente criação da IES e do próprio curso em avaliação.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

O Curso de Graduação em Letras – Língua Portuguesa, código 1168550, é oferecido na modalidade de
Licenciatura, pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e o
seu endereço de funcionamento é o câmpus da Liberdade (código 50.266), situado na Av. da Abolição, nº
03, no centro de Redenção, no Estado do Ceará. Seu CEP é 62.270-000. Não se constatou divergência
entre o endereço de visita e o endereço indicado no ofício de designação. A Instituição apresentou no
sistema (e-Mec) versão preliminar do PDI referente ao período de 2013 a 2017. Esse PDI está condizente
com a estrutura prevista pelo art.  16 do Decreto n.º  5.773/2006 e seu conteúdo contempla todas as
informações demandadas em cada item/aba, apesar de não estar organizado estruturalmente conforme a
sequência  esperada.  De  acordo  com  o  próprio  documento,  nele  se  “registra  a  proposta  de
desenvolvimento institucional, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe,
às  diretrizes  pedagógicas  que  orientam  suas  ações,  à  sua  estrutura organizacional  e  às  atividades
acadêmicas que pretende desenvolver”. Além disso, o documento visa “demonstrar que a instituição
procura avançar buscando um desenvolvimento que seja inovador e que promova o fortalecimento de seu
objetivo institucional”. A IES apresentou um relatório de autoavaliação, relativo a 2013 e publicado
2014, elaborado de acordo com as orientações propostas pela CONAES, contemplando todas as dez
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Síntese da ação preliminar à avaliação:

dimensões previstas. Os documentos que embasaram a análise e a avaliação do curso foram o referido
PDI, o relatório de autoavaliação da IES, o PPC do curso e as demais documentações analisadas no local,
tendo sido feitas também entrevistas com representantes dos diversos segmentos institucionais. Todos os
documentos estão dentro do prazo de validade. Não se constatou a existência de diligências nem a
necessidade de justificativa para CPC insatisfatório, já que este é o primeiro ciclo avaliativo pelo qual o
curso passa. Constatou-se que a matriz curricular contempla as disciplinas de “Libras I” e “Libras II”, no
11º e 12º trimestres (a organização da sequência curricular é trimestral), o que atende ao Decreto 5.626
de 22/12/2005. Com relação à Lei Federal 10.639/2003 (História e Cultura Afro-Brasileira), o curso
prevê a oferta de disciplinas como “Sociedade, História e Cultura nos Espaços Lusófonos”, “Tópicos
Interculturais nos Espaços Lusófonos”, “Literaturas em Língua Portuguesa” e “Cultura Afro-Brasileira”.
A própria concepção da IES é propícia para o atendimento ao que prevê a lei. Há a previsão, ainda, da
oferta de disciplinas optativas, o que aponta para a flexibilidade e interdisciplinaridade do curso. Por fim,
sobre a Lei Federal 9.795/1999, Art. 11, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental, essa
temática é abordada por várias disciplinas, sendo sempre o conteúdo tratado como transversal, além de
ser contemplado em eventos de extensão.

 

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)

BRUNO OKOUDOWA Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

CASSIO FLORENCIO
RÚBIO

Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

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

IZABEL CRISTINA DOS
SANTOS TEIXEIRA

Doutorado Integral Estatutário 17 Mês(es)

JOÃO BATISTA PEREIRA Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

JOSÉ SÉRGIO AMANCIO
DE MOURA

Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

LÉIA CRUZ DE
MENEZES

Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

LUDMYLLA MENDES
LIMA

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)

MYLENE RIBEIRO Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente com
o curso

MOURA MIRANDA

RODRIGO ORDINE
GRAÇA

Doutorado Integral Estatutário 16 Mês(es)

VALDINAR CUSTÓDIO
FILHO

Doutorado Integral Estatutário 26 Mês(es)

VILMAR FERREIRA DE
SOUZA

Doutorado Integral Estatutário 12 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 5

1.3. Objetivos do curso 4

1.4. Perfil profissional do egresso 4

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

4

1.6. Conteúdos curriculares 4

1.7. Metodologia 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

4

Justificativa para conceito 4:

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

4

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

4

1.11. Apoio ao discente 4

Justificativa para conceito 4:

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso ofertado na modalidade à distância.

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

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.

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não
contemplam material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância
(Para fins de autorização, considerar o material didático disponibilizado para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso ofertado na modalidade à distância.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso ofertado na modalidade à distância.

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)

3

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas,
NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino
no PPC

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:Não se trata de curso ofertado 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 trata de curso ofertado 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 trata de curso ofertado à distância.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O projeto  pedagógico  do  curso  atende  as  diretrizes  curriculares  nacionais  de  carga  horária  para  a
licenciatura, tanto no que se refere à parte teórica como no tocante a estágio supervisionado, prática
como componente  curricular  e/ou atividades  complementares.  O curso  revela  conhecimento do  seu
contexto, considerando seu entorno imediato ou mais abrangente, incluindo a dimensão internacional que
define  a  IES.  As  políticas  institucionais  no  âmbito  do  curso  estão  voltadas  para  a  formação  de
professores, com bolsas dos programas PIBID, PIBIC e PET, além de incluírem a realização de eventos
regulares,  como “Café  com Letras”,  “Cursos Livres de Línguas”, “Sarau de Letras”  e “Semana de
Letras”. Além disso, o curso se envolve com outros eventos, como “Semana Nacional da Consciência
Negra” e “Semana de Humanidades”. Os objetivos do curso estão bem definidos e o perfil do egresso é
explicitado no PPC. A estrutura curricular, os conteúdos e a metodologia de ensino se relacionam às
previsões feitas no PPC e são coerentes com elas. O estágio está regulamentado, conta com supervisores
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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.

e orientadores, exige do discente reflexão a respeito da formação recebida, requer a articulação da teoria
com a prática e busca a parceria entre a universidade e escolas do ensino fundamental e médio. As
atividades complementares têm um leque amplo de possibilidades de realização, e as regras para o seu
aproveitamento estão estabelecidas com clareza. O TCC é avaliado sob a forma de produção de um
artigo científico e os discentes, para sua elaboração, são orientados por professores e supervisionados por
uma “Comissão de Apoio” que coordena a atividade e prevê a defesa do trabalho perante a competente
banca examinadora. Há apoio ao discente na forma de acompanhamento psicopedagógico e extraclasse,
na concessão de auxílios para moradia, alimentação e transporte e por meio de bolsas de monitoria,
iniciação científica, iniciação à docência e extensão, além daquelas ofertadas no Programa de Educação
Tutorial (PET). Há ênfase em intercâmbios, mas não se constata estímulo significativo à participação dos
discentes centros acadêmicos. Apesar de ainda não ter passado por processo avaliativo externo, o curso
prevê  a  realização de  autoavaliações  trimestrais,  sendo que  elas  alcançam os  segmentos  docente  e
discente, sendo os resultados considerados para efeito de redirecionamento das atividades relativas ao
curso.  As  TICs  permeiam todos  os  componentes  curriculares  e  contam a  Diretoria  de  Educação a
Distância  (DEAD)  para  apoio  aos  docentes  e  discentes.  Os  processos  de  avaliação  de
ensino/aprendizagem são usados mais como avaliação diagnóstica, prevendo-se no PPC a possibilidade
de  recuperação  com  vistas  a  evitar  evitar  reprovação  e  evasão,  por  sinal  até  o  momento  pouco
significativas no curso. O corpo docente e as condições de oferta do curso atendem adequadamente ao
número de vagas implantado. O curso mantém uma relação estreita com o ensino médio e fundamental
por meio da formação de professores, da realização do estágio supervisionado, de projetos de extensão,
do projeto  Prodocência  (com fomento  da CAPES),  do Laboratório  de Formação de Professores da
Educação Básica (LIFE) e de disciplinas que levam o aluno a atuar dentro das salas de aula do nível
visado pelos objetivos da formação de professores num curso de Letras. Mencione-se que o conceito
atribuído a cada indicador tomou como base o esboço sucinto desse relato global de dimensão. Usou-se
Não se Aplica (NSA) em alguns quesitos,  pelo fato de o curso não ser  oferecido na modalidade a
distância e tampouco se vincular à área da saúde. Em face do relato exposto acima, fica justificado o
conceito 3.9 (três ponto nove) atribuído à dimensão.

Conceito da Dimensão 1

3.9

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

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 4

Justificativa para conceito 4:

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4

Justificativa para conceito 4:

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso que funciona na modalidade à
distância.

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

5

Justificativa para conceito 5:

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

5
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Justificativa para conceito 5:

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso ofertado na modalidade à distância.

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

Justificativa para conceito 5:

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

5

Justificativa para conceito 5:

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50%
Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a
60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito
5 – maior ou igual a 80%)

5

Justificativa para conceito 5:

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar
os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura     (Para os
cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:
Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a
40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e
menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e
menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui,
pelo menos, 5 anos)

3

Justificativa para conceito 3:

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)  
Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais

4

Justificativa para conceito 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)  

3

about:blank

8 de 16 29/04/2014 11:52



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

Justificativa para conceito 3:

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:Não se trata de curso ofertado na modalidade à distância.

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 3

Justificativa para conceito 3:

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5

Justificativa para conceito 5:

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não de trata de curso ofertado na modalidade à distância.

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:Não se trata de curso ofertado na modalidade à distância.

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:Não se trata de curso ofertado na modalidade à distância.

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 trata de curso ofertado na 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 trata de curso ofertado na modalidade à distância.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

O NDE do curso  atende  as  normas legais,  foi  designado  por  portaria, está  regulamentado,  realiza
reuniões periódicas, apresenta os registros dos encontros e tem interferência efetiva na vida pedagógica
do colegiado. Mencione-se que a coordenadora de curso (presidente do colegiado de curso) é também a
presidenta do NDE, o que pode ser (talvez) um elemento inibitório para a liberdade de atuação dos
demais membros. A coordenadora do curso é bem avaliada pela comunidade em relação à gestão que
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realiza, apresenta uma relação estreita com os docentes e discentes e um possui espaço de representação
junto aos colegiados superiores. Além disso, possui nove anos de experiência no magistério superior e
cinco de trabalho com gestão. Seu regime de trabalho é de tempo integral e a relação da carga horária
destinada à coordenação em relação ao número de vagas implantado está acima do percentual mínimo
exigido.  Todos  os  docentes  possuem stricto  sensu,  são  doutores  e  atuam em tempo  integral.  41%
possuem experiência fora do magistério superior,  45% têm experiência na Educação Básica e 58%
apresentam experiência no magistério superior. Sobre a sua produção acadêmica, por fim, 92% deles
demonstram possuir  mais  de 9 (nove)  atividades  nos últimos três  anos.  O colegiado de curso está
devidamente  implantado,  funciona  dentro  das  normas  legais  previstas,  possui  os  registros  de  suas
reuniões e revela acompanhamento efetivo da vida acadêmica que o afeta. Uma ressalva deve ser feita
sobre  a  periodicidade  das  reuniões,  pois,  às  vezes,  há  intervalos  relevantes  entre  uma  e  outra.
Recorreu-se a Não se Aplica nos quesitos 2.3, 2.13, e de 2.16 a 2.20, pois o curso não é ofertado na
modalidade à distância e nem pertence à área da saúde. Em face destas considerações, fica justificado o
conceito geral de 4.3 (quatro ponto três) para a dimensão.

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)

2

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 2

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)

3

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

3

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da
bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos
relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se5
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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)

3.9. 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 laboratório especializado.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso não utiliza laboratório especializado.

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 laboratório especializado.

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 oferecido na modalidade presencial.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso não é 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:O curso não é 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:O curso não é 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:O curso não é de Medicina.
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3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que
não contemplam biotério no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso não é 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:O curso não é 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:O curso não é 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:O curso não é 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:O curso não é de Medicina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

O curso funciona no câmpus Liberdade, cujas instalações foram cedidas pela Prefeitura Municipal de
Redenção e adaptadas aos objetivos e às condições previstas no PPC do curso e às exigências contidas
nas Diretrizes Curriculares Nacionais. A cerca de 500 metros, a IES está construindo o câmpus Auroras,
com  término  previsto  para  o  segundo  semestre  do  corrente  ano.  Assim,  em  vários  aspectos  a
infraestrutura à disposição do curso,  até o presente,  revela-se insuficiente ou apenas suficiente.  Em
compensação, as obras do novos câmpus já estão em fase de acabamento e permitem prever que em
poucos meses as condições de funcionamento do curso serão excelentes em quase todos os aspectos
relacionados  a  essa  dimensão.  Os  gabinetes  atualmente  à  disposição dos  docentes  são  pequenos  e
compartilhados, dificultando o estudo, a preparação de aulas e o atendimento aos discentes. Mesmo o
gabinete da coordenação é compartilhado com a coordenação do bacharelado em humanidades. No
câmpus Auroras, os gabinetes serão individuais e espaçosos, tendo sido possível à comissão observar que
já  foram adquiridos  todos  os  equipamentos  e  o  mobiliário  necessário  ao  perfeito  atendimento  das
necessidades do trabalho docente e administrativo relacionado ao curso. As salas de aula atuais,  no
câmpus Liberdade,  são espaçosas,  confortáveis  e possuem equipamentos,  mas também esse aspecto
estará bastante aprimorado nas novas instalações, onde também já se pode notar que está sendo instalado
todo o cabeamento necessário  à  operação das tecnologias  de informação e  equipamentos didáticos,
incluindo projetores de multimídia e lousas "inteligentes". A biblioteca do câmpus Liberdade, embora
conte com um corpo de servidores capacitado e empenhado em otimizar os processos, parece se ressentir
de uma política mais clara no que se refere à aquisição de livros. Foi notado que existe a preocupação de
providenciar um número suficiente de exemplares de cada um dos itens previstos nos planos de ensino
do curso, mas, às vezes, há um dimensionamento excessivo do número de exemplares. Ao contrário,
especialmente no que se refere às obras literárias, sobretudo nas várias expressões brasileiras, africanas e
portuguesas  previstas  no  projeto  do  curso  e  da  própria  IES,  ainda  não  existem  títulos  que  são
imprescindíveis num programa de literatura. Foi informado à comissão que está em curso um grande
volume de aquisições de livros, porém existe dificuldade operacional (falta de pessoal especializado)
para a catalogação de tanto material, parte do qual ainda não está à disposição da comunidade, mesmo já
tendo sido adquirido.  No que tange à bibliografia  em formato eletrônico,  a assinatura do portal  da
CAPES coloca à disposição da comunidade um acervo atualizado. Para efeitos de avaliação com vistas
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ao reconhecimento do curso, a dimensão infraestrutura possui falhas, mas compreensíveis em vista de se
tratar de uma IES de criação bastante recente. Os recursos já destinados e o empenho da administração
da  IES,  no  entanto,  sobretudo  em  relação  ao  câmpus  Auroras,  permitem  prever  para  breve  um
significativo salto de qualidade em todos os aspectos dessa dimensão. Recorreu-se a Não se Aplica nos
quesitos de 3.9 a 3.21, já que não se trata de curso à distância ou ligado à área da saúde. A partir do
relato acima, fica justificado o conceito final de 3.1 (três ponto um) para a dimensão.

Conceito da Dimensão 3

3.1

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

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

Como o próprio PDI, desde a denominação dada à IES, vincula-se à promoção de ações de
integração entre o Brasil e os países africanos de fala lusófona, existe marcada preocupação
do corpo docente, já incorporada pelos próprios discentes brasileiros matriculados no curso
de  Letras,  com os  conteúdos  ligados  às  relações  étnicos  raciais  e às  culturas  africana,
afro-brasileira e indígena. A diversidade cultural é parte intrínseca do projeto institucional e,
por isso, também do curso de Letras,  que conta com vários alunos africanos e com um
professor natural de Gabão.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Todo o corpo docente tem curso de pós-graduação stricto sensu em nível  de doutorado,
havendo um pós-doutor no grupo.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

O NDE é constituído por seis docentes, todos possuem sctrico sensu e todos têm vínculo
empregatício efetivo e com regime de trabalho em tempo integral.

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

NSA
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Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso superior de tecnologia.

Critério de análise:

A  denominação  do  curso  está  adequada  ao  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Superiores  de
Tecnologia?

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria
N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata 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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

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

4.8.

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas)

Sim

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida
 (Dec. N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de
2008) 

Sim

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

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

O curso e a IES atendem ao que está previsto em lei.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

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

Há duas disciplinas de Libras na grade curricular: uma no 11º e outra no 12º trimestre.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso ofertado na modalidade à distância.

Critério de análise:

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

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

Sim

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

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

As  informações  acadêmicas  são  disponibilizadas  na  forma  preconizada pelas  portarias
normativas.

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

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

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

As políticas de educação ambiental ocorrem na forma estabelecida pela lei.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

O curso atende a todas as previsões legais estabelecidas, seja no que diz respeito às DCNs, às relações
étnico-raciais e estudo da histórica da cultura afro-brasileira, ao NDE, à carga horária mínima para a
licenciatura, ao tempo de integralização, ao ensino de Libras, às informações acadêmicas, à titulação do
corpo  docente,  às  políticas  de  educação  ambiental  e  às  condições  de  acesso  para  portadores  de
deficiência e/ou mobilidade reduzida.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta comissão, tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os
requisitos legais, todos integrantes deste relatório, e considerando também os referenciais de qualidade
dispostos na legislação vigente (diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e
este instrumento - CONAES), atribuiu os seguintes conceitos por Dimensão:

DIMENSÃO / CONCEITO:
Dimensão 1 = 3.9
Dimensão 2 = 4.3
Dimensão 3 = 3.1

Em razão dos conceitos listados acima por dimensão e do conceito final obtido nesta etapa do processo
avaliativo,  o  Curso  de Letras  –  Língua Portuguesa da Universidade da Integração Internacional  da
Lusofonia  Afro-Brasileira  – Unilab,  localizada em Redenção,  estado do Ceará,  apresenta um perfil
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

MUITO BOM de qualidade. Depreende-se, pois, que os indicadores avaliados configuram um quadro
geral que vai ALÉM do que expressa o referencial mínimo de qualidade.

CONCEITO FINAL

4
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