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Instituição:

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, Autarquia Pública
Federal de Ensino Superior, localizada à Av. da Abolição, nº 3, Centro, Redenção, Estado do Ceará, sob
o CEP 62790–000, foi criada através da Lei Federal nº 12.289, de 20 de julho de 2010. Com inscrição no
CNPJ sob o número 12.397.930/0001-00, a Instituição ao qual o Curso de Agronomia está vinculado tem
natureza jurídica autárquica de regime especial e está vinculada ao Ministério da Educação-MEC. A IES
tem como missão 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 ambiente.
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.
A  UNILAB  tem  seu  principal  campus  brasileiro  na  cidade  de  Redenção  (Campus  da  Liberdade)
localizada na região do Maciço do Baturité, junto à serra de Guaramiranga, no Estado do Ceará. Além de
seu  campus  principal  (Campus  da  Liberdade),  a  UNILAB já  conta  com um campus  na  cidade  de
Acarape-CE (Campus dos Palmares) e em São Francisco do Conde, no Estado da Bahia.
O território do Maciço de Baturité, objeto deste estudo, ocupa uma área de 4.820 Km2 e do ponto de
vista do planejamento macrorregional abrange treze municípios: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira,
Baturité,  Capistrano,  Itapiúna,  Guaramiranga,  Mulungu,  Ocara,  Pacoti,  Palmácia,  e  Redenção.  Para
efeito deste trabalho foram incluídos outros dois: Guaiuba e Caridade, ambos filiados à Associação dos
Municípios do Maciço de Baturité (AMAB). A região possui, ainda, vários distritos e vilas originários da
época de colonização da região e que guardam referências de grande importância para as tradições e para
o patrimônio histórico do Ceará.
A população de 274.634 habitantes tem densidade média de 57 habitantes por quilômetro quadrado e
cerca de 64,5% da população reside em localidades urbanas,  com 35,5% na zona rural,  refletindo o
processo de urbanização do Brasil nas últimas décadas. É possível verificar um crescente movimento de
migração da zona rural em direção à periferia dos núcleos urbanos, começando a configurar processo de
favelização desse contingente populacional egresso de áreas rurais.

Curso:

O Curso de Agronomia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  –
UNILAB, modalidade bacharelado presencial – turno integral, está situado Av. da Abolição, nº 3, Centro,
Redenção, Estado do Ceará, sob o CEP 62790–000. Foi criado pela Resolução 06/2010 do Conselho
Universitário, de 18/11/2010.
O Projeto Político do Curso (PPC) prevê a oferta de 72 vagas anuais e uma carga horária de 4.320 horas
(incluindo  as  horas  acadêmicas  das  Atividades  Acadêmicas  Complementares),  sendo uma hora-aula
igual a 60 minutos, com periodicidade trimestral. A integralização deve-se dar em 15 trimestres, tempo
mínimo 5 anos e máximo 7,5 anos para integralização, sendo em turno integral.
O Curso detém o seu corpo docente formado por 20 professores, sendo 01 visitante e 19 efetivos com
dedicação  exclusiva.  Com relação  a  titulação,  docentes  são 19 doutores  e  1  mestre,  a  maioria  com
formação  em agronomia,  além de  zootecnistas,  veterinários  e  biólogos atuando como colaboradores
diretos e indiretamente no Curso.
Essa  graduação  tem  atualmente  como  Coordenador  o  Prof.  Ciro  de  Miranda  Pinto  (nomeado  pela
portaria  n.698,  de  02/12/2013 publicada  no  Diário  Oficial  da  União  na  data  de  03/12/2013)  que  é
graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará - UFC (2004), com mestrado (2006) e
doutorado (2011) em Fitotecnia (área de concentração Produção Vegetal) pela Universidade Federal do
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Curso:

Ceara – UFC e que tem vínculo institucional desde janeiro de 2013. O Núcleo Docente Estruturante
(NDE),  formado  por  8  professores  doutores,  atende  às  exigências  legais,  conforme  prescritas  na
normatização do MEC e todos seus componentes estão em regime de tempo integral.
Finalmente, o Curso apresenta-se com uma formação do egresso do Curso Superior de Bacharelado em
Agronomia,  numa  perfeita  sintonia  com  o  PDI  da  IES  e  dos  seus  respectivos  PPI  e  PCC.  Uma
característica  peculiar  que  se  pretende  forjar  no  profissional  dessa  área,  egresso  da  UNILAB,  é
habilitá-lo  a  atuar  e  interagir,  principalmente,  com  agricultura  familiar  campesina  em  virtude  das
características dos alunos de origem brasileira e africana.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

Após  a  verificação  dos  instrumentos  disponibilizados  no  sistema  e-MEC,  a  Comissão  Avaliadora
confirma  que  a  proposta  de  curso  em processo  de  RECONHECIMENTO é  de  GRADUAÇÃO em
AGRONOMIA, na modalidade Bacharelado presencial, sendo avaliado à luz das Diretrizes Curriculares
Nacionais, conforme a Resolução CNE/CES No 01 de 02/02/2006.

A IES está instalada no endereço conforme informado nos instrumentos disponibilizados:
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA -
UNILAB
Site: htpp://www.unilab.edu.br
Av. da Abolição, No 03 – Tel. (85) 3332 1414
Centro – Redenção – CE
CEP 62.790-000

O Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia, ora avaliado, apresenta uma carga horária total de 4.320
horas,  sendo  3.950  horas  em  disciplinas  obrigatórias  e  optativas  (excluindo-se  Atividades
Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado), 180 horas em atividades
complementares.  O  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  com  130  horas  (Projeto  de  monografia  e
Monografia) e o Estágio Curricular Supervisionado com 180 horas, estão previstos como disciplinas
obrigatórias. Entre as atividades complementares o aluno deverá cumprir 180 horas ao longo de todo o
curso, com várias atividades extraclasse, que podem incluir atividades de iniciação à docência, projetos
de iniciação científica, projetos de extensão, projetos de intercâmbio em outras instituições brasileiras e
estrangeiras, atividades artístico-culturais e esportivas que estejam voltadas a reforçar a cultura local e a
cultura afrodescendente do Brasil e de países africanos, estágios extracurriculares, vivências de gestão,
monitoria,  seminários,  palestras,  simpósios,  congressos,  conferências,  publicações  em  congressos  e
periódicos,  encontros  de  socialização  de  conhecimentos,  saberes  e  práticas  entre  brasileiros  e
estrangeiros.  O curso é diurno e é ofertado com disciplinas trimestrais devendo ser integralizado no
mínimo em 15 (quinze) trimestres (05 anos) e com o máximo de 22 (vinte e dois) trimestres.
A disciplina de Libras- Língua Brasileira de Sinais, prevista no PDI está relacionada como optativa na
matriz curricular do PPC. As demais optativas não estão elencadas com suas respectivas ementas.
Para  a  ação  preliminar  a  Comissão  Avaliadora  valeu-se  da  análise  dos  seguintes  documentos
disponibilizados pela IES no sistema e-MEC: PDI, PPC, DCN, atos legais, normas internas, Estatuto,
pastas com documentação dos docentes e informações prestadas no Formulário Eletrônico.
O PDI utilizado como referência foi relativo ao período de 2013 a 2017.
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DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente com
o curso

AIALA VIEIRA AMORIM Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

ALBANISE BARBOSA
MARINHO

Doutorado Integral Estatutário 39 Mês(es)

ANDREZZA DE ARAÚJO
FRANÇA

Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

CIRO DE MIRANDA
PINTO

Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)

CLÉBIA MARDÔNIA
FREITAS SILVA

Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

DANIELA QUEIROZ
ZULIANI

Doutorado Integral Estatutário 17 Mês(es)

FRANCISCO NILDO DA
SILVA

Doutorado Integral Estatutário 43 Mês(es)

JOÃO BATISTA PEREIRA Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

JOAQUIM TORRES
FILHO

Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

LÉIA CRUZ DE
MENEZES

Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

LUDMYLLA MENDES
LIMA

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

LUÍS GUSTAVO CHAVES
DA SILVA

Doutorado Integral Estatutário 7 Mês(es)

MARIA CLARETE
CARDOSO RIBEIRO

Doutorado Integral Estatutário 35 Mês(es)

MARIA DE FÁTIMA
BARBOSA COELHO

Doutorado Integral Estatutário 43 Mês(es)

MARIA DO SOCORRO
MOURA RUFINO

Doutorado Integral Estatutário 25 Mês(es)

MARIA GORETE FLORES
SALLES

Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)

MAX CÉSAR DE
ARAÚJO

Doutorado Integral Estatutário 25 Mês(es)

RODRIGO ALEIXO
BRITO DE AZEVEDO

Doutorado Integral Estatutário 43 Mês(es)

VERA REGINA
RODRIGUES DA SILVA

Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

WELLINGTON VIANA Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)

 

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

1.1. Contexto educacional 4

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 4

Justificativa para conceito 4:

1.3. Objetivos do curso 4

Justificativa para conceito 4:

1.4. Perfil profissional do egresso 4

Justificativa para conceito 4:

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

3

Justificativa para conceito 3:

1.6. Conteúdos curriculares 3

Justificativa para conceito 3:

1.7. Metodologia 3

Justificativa para conceito 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

Justificativa para conceito 3:

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

3

Justificativa para conceito 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

Justificativa para conceito 3:

1.11. Apoio ao discente 3

Justificativa para conceito 3:

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 2

Justificativa para conceito 2:

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:Trata-se de um curso presencial.

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

3

Justificativa para conceito 3:

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não
contemplam material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância 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.

(Para fins de autorização, considerar o material didático disponibilizado para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial portanto, não se aplica.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial.

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 3

Justificativa para conceito 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

Justificativa para conceito 3:

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

NSA

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

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   Obrigatório para o
curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o
sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC

NSA

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

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

NSA

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

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

NSA

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

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O  contexto  educacional  descrito  no  PPC  contempla  MUITO  BEM  a  condição  da  realidade
socioeconômica regional e evidencia a pertinência da oferta de um Curso de Agronomia. As políticas
institucionais de pesquisa, iniciação científica – PIBIC e extensão, Programa de Bolsa de Extensão -
PIBEX, constantes no PDI, estão MUITO BEM contempladas, no âmbito do curso. A estrutura curricular
está  muito  bem apresentada.  Existe  uma  flexibilidade  que  se  deseja  na  sua  execução.  As  práticas
agrícolas  são  destaque  desta  estrutura.  Assim,  os  objetivos  do  curso  estão  muito  bons.  O  perfil
profissional  do egresso,  constante  do PPC,  expressa  MUITO BEM, as  competências  desejadas  e  as
descritas nas DCN. A estrutura curricular proposta no PPC prevê a oferta trimestral das disciplinas e
contribui para flexibilização dos componentes curriculares. Assim, a estrutura curricular prevista atende,
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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.

de maneira SUFICIENTE, aos requisitos deste indicador. A atualização dos conteúdos curriculares é
fundamental nos PPCs. É importante destacar que a duração do oferecimento de disciplinas é de três
meses  o  que  faz  com que  a  montagem dos  conteúdos  seja  compatível  para  este  tempo  citado.  Os
conteúdos curriculares previstos atendem, de maneira SUFICIENTE, aos requisitos deste indicador. As
atividades  pedagógicas  preveem  a  articulação  teoria-prática,  visitas  técnicas  e  o  desenvolvimento
interdisciplinar  dos  conteúdos  curriculares.  Assim,  apresentam  SUFICIENTE  coerência,  com  os
requisitos deste indicador. O Estágio curricular supervisionado previsto está regulamentado, de maneira
SUFICIENTE, considerando, os requisitos deste indicador. As atividades complementares (180 horas)
atendem  de  maneira  suficiente  os  aspectos:  carga  horária,  diversidade  de  atividades  e  formas  de
aproveitamento.  O  TCC  previsto  está  regulamentado,  de  maneira  SUFICIENTE,  considerando  os
requisitos  deste  indicador.  Os  programas  de  apoio  extraclasse  e  psicopedagógico,  de  atividades  de
nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades complementares e de participação em
centros acadêmicos e em intercâmbios contemplam, de maneira INSUFICIENTE, os requisitos deste
indicador. A execução e cumprimento de ações acadêmico administrativas, em decorrência dos processos
de  avaliações  internas  do  curso  carecem  de  uma  melhora  para  os  interesses  do  Curso,  portanto,
INSUFICIENTE. A IES dispõe de estrutura em tecnologias de informação e comunicação, previstas no
processo  de  ensino-aprendizagem,  que  permitem  executar,  de  maneira  SUFICIENTE,  o  PPC.  Os
procedimentos de avaliação previstos nos processos de ensino-aprendizagem estão regulamentados no
Regimento Geral da UNILAB e atendem, de maneira SUFICIENTE, à concepção do curso definida no
seu PPC. A IES oferece 72 vagas anuais. Para tanto, dispõe de 20 docentes. Novas instalações estão em
fase de conclusão (salas de aula e laboratórios para as disciplinas do curso) portanto, o número de vagas
previstas corresponde, de maneira SUFICIENTE, aos requisitos desta dimensão.

Conceito da Dimensão 1

3.2

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

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

2

Justificativa para conceito 2:

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

5

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:O curso de Agronomia 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 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.

bacharelados/licenciaturas)

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:o curso de Agronomia tem modalidade 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)  

4

Justificativa para conceito 4:

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 de Agronomia é presencial.

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4
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Justificativa para conceito 4:

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:O curso de Agronomia 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 de Agronomia 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 de Agronomia é presencial.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de 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:Não se trata de curso de Medicina

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

O Nucleo de Docentes Estruturantes (NDE) atende de forma plena as necessidades do curso com uma
atuação muito boa. A composição do NDE apresenta 100% de doutores com regime de trabalho integral
e dedicação exclusiva. A formação do NDE é recente, entretanto apresenta atuação satisfatória no âmbito
do curso. O coordenador do curso tem titulo de doutor em Agronomia e regime de trabalho integral e
dedicação exclusiva. Desta forma, atende de maneira muito boa às necessidade do curso. O coordenador
possui experiência de magistério superior e gestão acadêmica, somadas, de um ano e cinco meses. A
relação entre o número de vagas oferecidas anualmente e as horas dedicadas à coordenação é igual a 2,3,
o que atende plenamente as diretrizes nacionais. A totalidade do corpo docente apresenta titulação obtida
em programas de pós-graduação strictu sensu no Brasil. O percentual de doutores, no âmbito do curso é
igual a 95%. Há que se relatar que alguns docentes apresentam estágio pos-doutoral. Os docentes são, em
sua totalidade, contratados em regime integral  com dedicação exclusiva.  Aproximadamente 55% dos
docentes apresentam experiência profissional com tempo superior a 24 meses. Relata-se, ainda, que 70%

about:blank

9 de 16 23/04/2014 11:29



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.

dos docentes apresentam experiência de magistério superior. O corpo docente, em sua maioria, apresenta
boa produção cientifica com valores superiores a 10 produções nos últimos três anos. O corpo docente
atua  em projetos  de  pesquisa  e  orientação  de  iniciação  cientifica  e  estágios.  O colegiado  do  curso
encontra-se implementado e tem atuação no âmbito do curso e participa das tomadas de decisão.

Conceito da Dimensão 2

4.2

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)

1

Justificativa para conceito 1:

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3

Justificativa para conceito 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

2

Justificativa para conceito 2:

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

Justificativa para conceito 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)

2

Justificativa para conceito 2:

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

1

Justificativa para conceito 1:

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

1

Justificativa para conceito 1:

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos
relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam a

5
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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)

Justificativa para conceito 5:

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

1

Justificativa para conceito 1:

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

1

Justificativa para conceito 1:

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

1

Justificativa para conceito 1:

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:Não se trata de curso à distancia.

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 se trata de 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 se trata de 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 se trata de 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 se trata de curso 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:Não se trata de 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 se trata de 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 se trata de 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 se trata de 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 se trata de curso de Medicina

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

O curso de Agronomia está lotado no Campus da Liberdade onde se encontram os espaços físicos que
atendem ao curso. Há dois auditórios, um com capacidade de 72 pessoas e outro com capacidade de 132
pessoas.  Há um restaurante  universitário  com capacidade  para  912  usuários.  Não existem gabinetes
individuais para os professores em tempo integral, o que caracteriza um aspecto insuficiente em relação
ao espaço. Neste caso, todos os professores ocupam um espaço único e climatizado com duas mesas, três
computadores, uma copa e banheiro.  A coordenação ocupa um espaço de 12 metros quadrados com
gabinete,  computador  e  mobiliário,  o  que  atende  suficientemente  ao  atendimento  aos  alunos  e
professores.  As  salas  de  aulas  são  adequadas  em  quantidade  de  alunos,  mobiliário,  limpeza  e
climatização.  Todas  as  salas  de  aulas  têm equipamentos  de  projeção.  O  laboratório  de  informática
contem 30 computadores ligados em rede e lousa digital, encontra-se climatizado e limpo. Entretanto não
atende suficientemente considerando a quantidade de usuários (discentes) do Campus e os equipamentos
disponíveis. O setor de registro acadêmico é eficiente e possui um arquivo físico e virtual atualizado. Há
que se ressaltar que há um sistema de informações acadêmicas através de SIGAA, que permite todas as
atividades  acadêmicas  informatizadas  e  on-line.  O  acervo  da  biblioteca  é  insuficiente  considerando
número e disponibilidade de bibliografia básica. Há informações referentes à aquisição de novos livros,
entretanto estes  ainda  não  foram implantados  e/ou  tombados  dentro da  biblioteca  e  disponíveis  aos
alunos. A biblioteca tem acesso virtual. Não há assinaturas correntes de periódicos impressos. Entretanto,
a UNILAB tem convenio com a CAPES, o que permite acesso ao Portal CAPES e desta forma há um
atendimento pleno ao acesso a periódicos virtuais. Atualmente, não há laboratórios especializados para
as atividades do curso. Entretanto, as atividades de laboratório são realizadas no Campus de UFC, em
Fortaleza (distancia de 60 km), através de parceria (tutoria) entre a UNILAB e a UFC. Desta forma, os
alunos são  transportados  aos  laboratórios  da  UFC para  as  atividades  de  aulas  práticas.  A comissão
avaliadora gostaria  de relatar  que a UNILAB está concluindo,  ainda neste ano, a  construção de um
prédio (Campus das Auroras) que comportará todas as atividades dos cursos de graduação e constando
gabinete de professores e coordenadores, salas de aulas, auditórios e laboratórios especializados.

Conceito da Dimensão 3

2.0
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REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

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

Sim

Justificativa para conceito 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? 

A temática da historia  e  cultura afro-brasileira  e  indígena está  inclusa  nas atividades  do
curso. Inclusive há uma forte inserção de povos africanos no âmbito do curso, por se tratar de
IES de conotação integrativa e  internacional.  Há metade de vagas previstas destinadas a
povos africanos relacionados aos países de língua portuguesa.

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? 

A totalidade do corpo docente tem formação em pos-graduação strictu sensu, com mais de
90% dos docentes com doutorado.

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?

todos os professores do NDE têm nível de doutorado e regime de dedicação integral.

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

NSA

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 trata-se de curso de tecnologia.

Critério de análise:

Desconsiderando  a  carga  horária  do  estágio  profissional  supervisionado  e  do  Trabalho  de
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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? 

Há rampas de acesso nos prédios que atendem a coordenação do curso, salas de aulas e
banheiros. Há banheiros adaptados para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

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?

O PPC contempla a disciplina de LIBRAS na estrutura curricular do curso de forma optativa
a partir do 10 trimestre.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso Presencial.

Critério de análise:

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em quaisquer
outras formas de avaliação a distância?
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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 estão disponibilizadas na forma impressa e virtual (site Unilab e
SIGAA).

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? 

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

DISPOSIÇÕES LEGAIS

- O projeto pedagógico do Curso apresenta consonância às diretrizes curriculares nacionais do Curso de
Agronomia sob todos os aspectos de perfil de egressos, objetivos, adequação curricular, carga horária e
integralização.
- A totalidade do corpo docente apresenta titulação obtida em cursos de pós-graduação strictu sensu. O
curso apresenta 20 docentes permamentes com 19 doutores e 01 mestre.
- O núcleo de docente estruturante apresenta atribuições acadêmicas de acompanhamento e atuam na
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. O NDE atende a normativa legal
em relação à composição, titulação e regime de trabalho.
-  A carga  horária  mínima  prevista  no  Curso  de  Agronomia  da  UNILAB (4.320  horas)  encontra-se
consoante com o mínimo estabelecido na Resolução CNE/CES 02/2007 relativo ao curso de Agronomia.
O tempo de  integralização  do curso (5 anos)  encontra-se  consoante  com o  mínimo estabelecido na
Resolução CNE/CES 02/2007 relativo ao Curso de Agronomia.
- Há condições de acessibilidade para portadores de deficiência e/ou mobilidade reduzida em todos os
ambientes da Instituição com presença de rampas, elevadores e banheiros adaptados.
- A disciplina de libras apresenta docente e plano de ensino e é oferecida optativamente aos alunos a
partir do decimo trimestre do Curso.
-  As informações  acadêmicas  encontram-se  disponibilizadas  de  forma impressa  (setor  acadêmico)  e
virtual (sítio eletrônico da Instituição) para cada aluno. Há, portanto, as duas modalidades de acesso as
informações.
- A educação ambiental é tratada no contexto das disciplinas do Curso.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A Comissão designada para fazer a avaliação de reconhecimento de Curso de Agronomia, modalidade
presencial,  da  Universidade  da  Integração  Internacional  da  Lusofonia  Afro-Brasileira  -  UNILAB
(Avaliação nº. 107495, proc. 201356857), constituída pelos Prof. Ademir Sergio Ferreira de Araújo e
Roberto  Wagner  Cavalcante  Raposo,  realizou  as  considerações  sobre  cada  uma  das  três  dimensões
avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório e os referenciais de qualidade

about:blank

15 de 16 23/04/2014 11:29



Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

dispostos na legislação vigente (Comissão Nacional da Avaliação Superior e este instrumento), atribuiu
os seguintes conceitos por dimensão:

DIMENSÃO 1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA-PEDAGÓGICA: Conceito 3.2
O contexto educacional descrito no PPC evidencia a pertinência da oferta de um Curso de Agronomia.
As políticas institucionais estão bem contempladas. A estrutura curricular está muito bem apresentada.
As práticas agrícolas são destaque desta estrutura. Assim, os objetivos do curso estão muito bons. O
perfil profissional do egresso expressa plenamente as competências desejadas e as descritas nas DCN. A
estrutura  curricular  proposta  no  PPC  prevê  a  oferta  trimestral  das  disciplinas  e  contribui  para
flexibilização  dos  componentes  curriculares.  Os  conteúdos  curriculares  previstos  atendem
suficientemente.  As atividades  pedagógicas  preveem a articulação teoria-prática,  visitas  técnicas  e  o
desenvolvimento  interdisciplinar  dos  conteúdos  curriculares.  O  Estágio  curricular  supervisionado
previsto  está  regulamentado  suficientemente.  Os  programas  de  apoio  extraclasse  e  psicopedagógico
contemplam  de  maneira  insuficiente.  A  IES  dispõe  de  estrutura  em  tecnologias  de  informação  e
comunicação, previstas no processo de ensino-aprendizagem.

DIMENSÃO 2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL: Conceito 4.2
O NDE atende de forma plena as necessidades do curso. O coordenador do curso tem titulo de doutor e
regime  de  trabalho  integral.  A  relação  entre  o  número  de  vagas  oferecidas  anualmente  e  as  horas
dedicadas  à  coordenação  atende  plenamente  as  diretrizes  nacionais.  A  totalidade  do  corpo  docente
apresenta titulação obtida em programas de pós-graduação strictu sensu. O percentual de doutores, no
âmbito do curso é igual a 95%. Os docentes são, em sua totalidade, contratados em regime integral. O
corpo docente, em sua maioria, apresenta boa produção cientifica. O colegiado do curso encontra-se
implementado e tem atuação no âmbito do curso e participa das tomadas de decisão.

DIMENSÃO 3. INFRAESTRUTURA: Conceito 2.0
Não existem gabinetes individuais para os professores e estes ocupam um espaço único e climatizado. A
coordenação ocupa um espaço de 12 metros quadrados com gabinete, computador e mobiliário. As salas
de  aulas  são  adequadas  e  têm equipamentos  de  projeção.  O  laboratório  de  informática  contem 30
computadores ligados em rede e lousa digital. O setor de registro acadêmico é eficiente e possui um
arquivo físico e virtual atualizado. O acervo da biblioteca é insuficiente. A biblioteca tem acesso virtual.
Não  há  assinaturas  correntes  de  periódicos  impressos.  Entretanto,  a  UNILAB tem convenio  com a
CAPES, o que permite acesso ao Portal CAPES. Atualmente, não há laboratórios especializado
A UNILAB apresentou todos os  requisitos legais e  normativos exigidos pela legislação pertinente a
avaliação de cursos de graduação.

Diante do relato final exposto acima e considerando a legislação pertinente à avaliação de cursos de
graduação,  a  comissão  avaliadora  considera  que  o  Curso  de  Bacharelado  em  AGRONOMIA  da
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA -
UNILAB apresenta um CONCEITO FINAL 3 o que indica um SUFICIENTE perfil de qualidade.

CONCEITO FINAL

3
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