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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:
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Instituição:

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB Pessoa Jurídica de
Direito Público - Federal - inscrita no MF sob o Nº CNPJ nº 00.394.445/0188-17, é uma universidade
pública federal, com natureza jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e
foro na cidade de Redenção, Estado do Ceará foi criada através da Lei nº 12.289 publicada em Diário
Oficial da União – DOU em 20 de julho de 2010, a partir da criação de cinco cursos de graduação de
nível superior - Enfermagem, na área de Saúde Pública; Agronomia, na área de Desenvolvimento Rural;
Administração  pública,  na  área  de  Ciências  Sociais  Aplicadas;  Ciências  da  Natureza,  na  área  de
Formação Docente; Engenharia de Energias, na área de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável. A
IES tem o compromisso com a qualidade do ensino, pesquisa e extensão que desenvolve de forma
indissociável dos problemas sociais e do desenvolvimento regional e nacional.
Apresenta como finalidade produzir, sistematizar e transmitir conhecimentos, ampliando e aprofundando
a formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e
internacional. O Estado do ceara situa-se na Região Centro-Oeste do País, ocupa uma área de 340.165
Km2 e possui 246 municípios. Estruturado, inicialmente, com base na atividade mineradora dos séculos
XVIII e XIX e na implantação, no século XX, de lavouras em terras e está passando por processo de
mudanças. O município de Redenção situa-se no estado de Ceará e sua população, segundo estimativas
do IBGE 2013, é de 94.896 habitantes e seu PIB recenseado em 2008 é de mais de 4,348 bilhões de
reais, o que o coloca como a terceira maior economia do estado.
A Unilab configura-se como universidade multi-campi, com rede de unidades para às demandas dos
municípios
da região do Maciço do Baturité e do Recôncavo baiano e de seus entornos e demais localidades dos
estados e do Nordeste brasileiro. Funciona em rede de campis universitários de países da Comunidade
dos Países de Língua
Portuguesa -  CPLP,  além de  regiões  como Macau (China),  Goa (Índia),  Ilha  de Ano Bom (Guiné
Equatorial), Ziguinchor (Senegal), Malaca (Malásia), entre outros.
A UNILAB desenvolve as atividades acadêmicas em três campi: Liberdade (Redenção/CE); Palmares
(Acarape/CE); São Francisco do Conde (São Francisco do Conde/BA).
Desenvolve ações em diversas atividades para atingir a formação integral, apresentando-se como uma
universidade residencial, permite a formação técnica, científica, cultural e humanística, com base no
convívio, aprendizagem e integração sócio-cultural e esportiva.
No caso dos estudantes estrangeiros, existe apoio dos Estados parceiros e sua formação é completada em
instituições dos seus países de origem, sendo diplomados conjuntamente por estas e pela Unilab, obtendo
dupla titulação. Os estudantes residentes no Brasil, por sua vez, têm formação e são titulados nos campi
da Unilab, podendo complementar estudos por meio de oportunidades de mobilidade acadêmica com
universidades  parceiras  em  África  e  Ásia.  Inicialmente  a  formação  do  quadro  de  docentes  e
pesquisadores se deu por meio de redistribuição e, posteriormente, concursos público.

Curso:

O Curso de Graduação em Enfermagem – bacharelado - é mantido pela Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB está localizado na Av. da Abolição Nº: 03 CEP:
62790000 Redenção . O curso de Enfermagem da UNILAB foi criado por meio da Resolução n. 3 do
Conselho Superior Pro Tempore publicada em 18 de novembro de 2010, iniciando sua primeira turma no
primeiro semestre de 2011,  com 72 vagas anuais,  matrícula seriada semestral,  no turno integral  de
funcionamento  matutino  e  vespertino.O  curso  possui  carga  horária  total  de  4.050  horas,  sendo
distribuídas em aula teóricas, aulas práticas (3.060h); internato em enfermagem( 810h) simultâneo com o
Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  –  TCC  I  e  II  (80h);  optativas  (40h);  eletiva  (40h);atividades
complementares  (100h).  (Conforme  Resolução  019/2013  do  Ministério  da  Educação)  com  tempo
mínimo de integralização de 20 trimestres letivos. A coordenação do curso de enfermagem é exercida
pela Profa. Rafaela Pessoa Moreira, que possui graduação, mestrado e doutorado em Enfermagem pela
Universidade Federal do Ceará. Atua como coordenadora em regime de trabalho com tempo integral DE,
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Curso:

desde o ano de 2012. O Núcleo Docente Estruturante – NDE foi constituído em 26 de Julho de 2011, por
meio da Resolução CEPC nº15/Conselho Superior PRO TEMPORE, atualmente é constituído por 06
docentes, incluindo a coordenadora. A totalidade dos membros do NDE possui pós-graduação, senso
stricto, sendo 6 (100%) docentes doutores, com regime de tempo integral, Dedicação Exclusiva.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

O curso de Enfermagem da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
UNILAB, acontece na modalidade Bacharelado e não está localizado no mesmo endereço indicado no
ofício  de designação de avaliação, na Av. da Abolição Nº R: 03 Cep:  62790000 Redenção/CE,  foi
constatado pela comissão que a reitoria e a biblioteca está no endereço apensado no e-mec (Termo de
cessão de uso de bens imóveis Prefeitura Municipal de Redenção 2010-2030); a unidade administrativa e
acadêmica Palmares, no qual está localizado o curso de enfermagem, possui endereço em Rodovia CE
060 – Km 51, Cep 62785-000, no município de Acarape-CE (Termo de cessão de uso de bens imóveis
Prefeitura de Acarape 2011-2031), cidade vizinha a Redenção; e os laboratórios da área básica estão
localizados em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará e não laboratórios específicos, as atividades
práticas são desenvolvidas em sala de aula e em contêiner de aço, que funciona como espaço de prova
prática.
O PPC, Atas, Resoluções, Relatórios, Portarias e outros documentos serviram de base para a avaliação.
A IES apresentou PDI  em processo de construção,  período 2013-2017,  condizente  com a estrutura
determinada  pelo  art.  16  do  Decreto  nº.  5.773/2006  e  os  conteúdos  contemplam  as  informações
demandadas em cada item, no entanto, o PDI apresentado não está apensado no sistema e-mec. A IES
disponibilizou  documentos  necessários  para  o  trabalho  da  comissão,  bem  como  contribuiu  para  o
desenvolvimento das atividades inerentes ao processo de visita in loco. Durante todo o processo de
avaliação houve reuniões com os dirigentes, coordenação do curso, professores e estudantes, NDE e CPA
para esclarecimentos de questões pontuais referentes às dimensões avaliadas. A CPA apresentou os
relatórios de autoavaliação recente, elaborado de acordo com as orientações propostas pela CONAES e
contemplam as dez dimensões, além da avaliação institucional do corpo discente.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente
com o curso

ANA CAROLINE ROCHA DE
MELO LEITE

Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)

ANDREA GOMES LINARD Doutorado Integral Estatutário 44 Mês(es)

CAROLINA MARIA DE LIMA
CARVALHO

Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

DANIEL FREIRE DE SOUSA Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)

EDMARA CHAVES DA COSTA Doutorado Integral Estatutário 17 Mês(es)

EMILIA SOARES CHAVES Doutorado Integral Estatutário 44 Mês(es)

ERIKA HELENA SALLES DE
BRITO

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo
initerrupto do docente
com o curso

FRANCISCO WASHINGTON
ARAÚJO BARROS
NEPOMUCENO

Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)

JOÃO BATISTA PEREIRA Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

JULIANA JALES DE
HOLANDA CELESTINO

Doutorado Integral Estatutário 33 Mês(es)

LÉIA CRUZ DE MENEZES Doutorado Integral Estatutário 15 Mês(es)

LEILANE BARBOSA DE
SOUSA

Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

LUDMYLLA MENDES LIMA Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

LUIS TOMAS DOMINGOS Doutorado Integral Estatutário 32 Mês(es)

LYDIA VIEIRA FREITAS Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

MARCIO FLAVIO MOURA DE
ARAUJO

Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

MARIA AUXILIADORA
BEZERRA FECHINE

Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

RAFAELLA PESSOA
MOREIRA

Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)

ROSANE ARRUDA DANTAS Doutorado Integral Estatutário 27 Mês(es)

TAHISSA FROTA
CAVALCANTE

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

VERA REGINA RODRIGUES
DA SILVA

Doutorado Integral Estatutário 10 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 3

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3

1.3. Objetivos do curso 3

1.4. Perfil profissional do egresso 3

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

3

1.6. Conteúdos curriculares 3

1.7. Metodologia 3

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio
no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado

3
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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.

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

3

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

3

1.11. Apoio ao discente 3

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. Trata-se de curso presencial.

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

3

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

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

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

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

3

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. Trata-se de curso de Enfermagem.
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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.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. Trata-se de curso de Enfermagem.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O PPC de Enfermagem da Universidade da Integração Internacional  da Lusofonia Afro-Brasileira -
UNILAB contempla, de maneira suficiente, as demandas efetivas de natureza econômica e social e está
em consonância e coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN para a Enfermagem. O perfil
do egresso e os objetivos do curso  estão  previstos no PPC e apresentam coerência  com a política
educacional da IES. A estrutura curricular implantada contempla de maneira suficiente, os aspectos de
flexibilidade, interdisciplinaridade e compatibilidade da carga horária total. As atividades pedagógicas
apresentam suficiente coerência com a metodologia implantada. Em relação à articulação entre teoria e
prática, observou-se que os estudantes vivenciam as atividades práticas em campo desde o 1º período. Os
estágios  supervisionados,  são  desenvolvidos  em regime de  internato  no  9º  e  10º  períodos  e  estão
regulamentados de maneira suficiente, considerando os aspectos: carga horária, existência de convênios,
formas de apresentação, orientação, supervisão e coordenação. Nesses estágios os estudantes vivenciam
o contato com a realidade assistencial da enfermagem, assumindo cuidados diretos de saúde junto à
população e atividades de ensino, pesquisa e gestão em unidades básicas de saúde e hospitalares. O curso
de  enfermagem  contempla  TCC  regulamentado  e  em  consonância  com  as  políticas  e  diretrizes
institucionais adotadas pela IES, que também desenvolve programas de ação social (Extensão), (Bolsas
Científicas e Institucionais) o que garante apoio ao discente de maneira suficiente. As ações relacionadas
ao processo de avaliação do curso estão especificadas nos relatórios da Comissão Própria de Avaliação –
CPA  e  estão  implantadas  de  maneira  suficiente,  contemplando  aspectos  da  organização  didático-
pedagógica,  corpo  docente,  discente  e  técnico-administrativo  e  infraestrutura.  As  Tecnologias  de
Informação e Comunicação – TICs, bem como os procedimentos de avaliação utilizados nos processos
de ensino-aprendizagem são contemplados de maneira suficiente. O número de vagas implantadas é de
76 vagas anuais no período diurno integral. O curso possui carga horária total de (4.050) horas, sendo
distribuídas em aulas teóricas, aulas práticas (3.060h); internato em enfermagem (810h) simultâneo com
o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  –  TCC  I  e  II;  optativas  (40h);  eletivas  (40h);  atividades
complementares (100h), 20 trimestres letivos atendendo à Resolução CNE/CES nº 3, de 07/11/11. As
aulas tem duração de 60 minutos. O município dispõe de equipamentos de saúde para a realização das
práticas  de  campo  e  de  estágios  curriculares  do  curso,  sendo  que  também utiliza  os  recursos  dos
municípios circunvizinhos e da capital para essas atividades.
Durante a reunião com os alunos, na visita in loco, os mesmos relataram que notam a necessidade de
seminários  pedagógicos,  reuniões  periódicas  com a participação de  alunos e  docentes para  discutir
desafios frente a proposta do curso, por exemplo, trimestralidade, integração de disciplinas e acolhida
dos alunos estrangeiros, esses temas foram discutidos e encaminhados.
Na reunião com professores, durante a visita in loco, os mesmos falaram da possibilidade de visitar
países  parceiros,  visando  maior  apropriação  cultural  e,  dessa  maneira,  favorecer  o  desempenho
pedagógico. Contudo relataram que isso é uma proposta, sem que ainda haja certezas em relação a esse
processo, mas, existe empenho dos gestores para a viabilização dessa demanda.

Conceito da Dimensão 1

3.0

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

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 3
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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.

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 3

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 aplica. Trata-se de curso presencial.

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

3

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

5

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. Trata-se de curso presencial.

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

5

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

5

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

5

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

2

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:Não se aplica.

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%

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.

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)  

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

5

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 3

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

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 se aplica.

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 aplica.

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 aplica.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos  

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi constituído em foi constituído em 26 de Julho de 2011, por
meio da Resolução CEPC nº15/Conselho Superior PRO TEMPORE e atualmente é formado por 6 (seis)
docentes, 03 (três) enfermeiros. Desse total, 03 (três) docentes participaram efetivamente na elaboração e
implantação do PPC desde em 2011. É presidido pelo coordenadora do curso de Enfermagem, Profa.
Rafaela Pessoa Moreira.  Quanto à titulação do NDE, todos possuem titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu, sendo 06 docentes (100%) com doutorado. O NDE reúne-se
periodicamente e tem suas atribuições definidas em Regimento Interno. Quanto ao regime de trabalho do
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NDE,  a  totalidade possui  40  horas -  Dedicação Exclusiva.  A  Comissão reuniu-se com o  grupo de
docentes quando pode ser observada a estratégia e processo de trabalho junto ao curso. A Profa. Rafaela
Pessoa Moreira, possui graduação, mestrado e doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do
Ceará e atua como coordenadora em regime de trabalho com tempo integral DE desde o ano de 2012,
dedicando em torno de 20 h semanais às atividades administrativas e gerência do curso e 20 horas em
sala de aula, ministrando disciplina regular e orientações de trabalhos de pesquisa. A relação entre o
número de vagas anuais (76) e as horas semanais dedicadas à coordenação (20h) é a de 3,8.
O corpo docente do curso de Enfermagem cadastrado junto ao sistema e-MEC é composto por  20
docentes, sendo que todos (100%) com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu.
Destes, 19 (95 %) são doutores e há 1 (5%) mestre. Em relação ao regime de trabalho do corpo docente
foi observado que 20 (100%) dos docentes cadastrados no curso, possuem regime de tempo integral –
Dedicação Exclusiva.
Quanto ao tempo de experiência profissional, 05 (25%) docentes do curso possui possuem no mínimo 02
anos de experiência profissional, excluídas as atividades docentes. Observou-se que 17 (85%) docentes
possuem no mínimo 3 anos de magistério. O Colegiado está previsto no Projeto Pedagógico do Curso e
no Regimento da IES e é constituído pelo Coordenador do Curso, pelos professores que ministram
disciplinas do curso, por um representante discente escolhido entre o corpo discente.

Conceito da Dimensão 2

4.1

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

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)

3

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização,
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

2

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

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 dois3
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primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

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

3

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

2

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

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

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 Aplica.

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 aplica.

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 aplica.

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

3

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 aplica. Trata-se de curso de Enfermagem.

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

NSA

about:blank

10 de 15 23/05/2014 10:59



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 NSA:Não se aplica.

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam laboratórios de ensino no PPC 

2

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 aplica. Trata-se de curso de Enfermagem.

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 aplica.

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 

3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Em relação a infraestrutura, no bloco didático, a IES apresentou 08 salas de aula, cada com 40 cadeiras,
destinadas ao curso de enfermagem. Nelas há luminárias com lâmpadas fluorescente, condicionador de
ar, quadro branco e data show. Em duas salas há lousa digital.  Os banheiros masculino, feminino e
adaptados ( masculino e feminino ).
Em uma análise sistêmica e global, foram considerados satisfatórios os aspectos: quantidades e número
de  alunos  por  turma,  disponibilidade  de  equipamentos,  dimensões  em função  das vagas  previstas,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação natural, acessibilidade suficiente, conservação e comodidade,
assim como o acesso dos alunos a equipamentos de informática, uma vez que todos os espaços da IES
conta com sistema de internet wireless.
Há  dois  restaurantes  universitários  com  capacidade  para  atender,  satisfatoriamente,  a  comunidade
acadêmica.
Na entrada/ saída ( HALL ) dos refeitórios há lavatórios e banheiros, masculino e feminino.
No bloco administrativo da IES, está instalada a biblioteca setorial com iluminação artificial; área de
leitura, pesquisa em computador e área do acervo.Há ainda livros digitalizados disponíveis aos alunos.
Na  visita  à  biblioteca  da  IES,  constatou-se  a  disponibilidade  de  acervo  da  bibliografia  básica
contemplada no PPC,  que atende satisfatoriamente  às demandas do  curso.  Existe  acesso virtual  de
periódicos indexados, na área de enfermagem, e as revistas encontram-se disponibilizadas via online nas
bases de dados da Bireme, Lilacs, entre outras com livre acesso via internet.
Não há disponibilidade de gabinetes de trabalho para professores em tempo integral (TI), entretanto foi
realizada visita em prédio acadêmico em final de construção, onde existe espaço propostos para 120
gabinetes  de  professores.  Há  sala  de  trabalho  para  coordenação  do  curso  e  serviços  acadêmicos,
equipadas  com  condicionador  de  ar,  mesas  e  cadeiras,  ponto  dado  e  elétricos,  computadores  e
impressoras.
O Bloco Administrativo apresenta espaço aberto para realizações de eventos; área de convivência e
banheiros masculino, feminino e adaptados.
Não há laboratórios didáticos especializados, contudo há previsão para esses espaços em prédios que
estão em fase final de construção. Para prática das disciplinas básicas são utilizados laboratórios da
Universidade Federal do Ceará.

Conceito da Dimensão 3

2.3

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

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

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

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

Sim

Critério de análise:

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

Os conteúdos referentes à temática sobre História e Cultura Afro-brasileira e Indígena estão
contemplados nas disciplinas Sociologia Aplicada à Saúde no 1° período e Antropologia
Aplicada à Saúde que ocorre no 2° trimestre, no 1° ano do curso, com carga horária de 40
horas teóricas cada uma delas.

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

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Ao total, 95% (19) professores possuem título de doutorado e 5% (01) título de mestre.

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

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

O NDE foi constituído em 26 de Julho de 2011, por meio da Resolução CEPC nº15/Conselho
Superior  PRO  TEMPORE,  atualmente  é  constituído  por  06  docentes,  incluindo  a
coordenadora. A totalidade dos membros do NDE possui pós-graduação, senso stricto, sendo
6 (100%) docentes doutores, com regime de tempo integral, Dedicação Exclusiva. Atas das
reuniões indicam que o NDE se reuni periodicamente.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. Trata-se de curso de Enfermagem.

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)

Sim

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°

NSA
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04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002
(Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia)

 

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. Trata-se de curso de Enfermagem.

Critério de análise:

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

4.8.

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

Sim

Critério de análise:

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

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

Sim

Critério de análise:

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

Foi observado que a instituição conta com acesso aos Portadores de Deficiência ou com
mobilidade reduzida, em todos os seus espaços: salas de aula, áreas de lazer e convivência,
auditórios, sala de professores, anfiteatros etc.

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

Critério de análise:

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

A disciplina Libras consta do PPC do curso de Enfermagem como disciplina optativa, com
carga horária de 40 horas/aula.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica. Trata-se de curso presencial de
Enfermagem.

Critério de análise:

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

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

Sim

Critério de análise:

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

As informações acadêmicas são disponibilizadas no site da IES, bem como em sistema on
line que permite acesso individualizado.

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

Critério de análise:

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

À  inserção  de  conteúdos  referentes  à  Educação  Ambiental  no  âmbito do  Curso  de
enfermagem acontece em disciplina específica, Ecologia da Saúde, com 64 horas/aula no 3º
período e de forma transversal, contínua e permanente em outras disciplinas do curso.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

O curso de Enfermagem da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
UNILAB  encontra-se  de  acordo  com  as  Diretrizes  Curriculares  da  Enfermagem  uma  vez  que  foi
constatada  articulação  entre  o  ensino,  pesquisa  e  extensão/assistência,  suficiente  para  garantir  ao
estudante a construção do perfil almejado.
As atividades de ensino clínico do curso acontecem a partir  do 1º período do curso nas disciplinas
Práticas na Saúde I, II, III e Práticas Educativas em Saúde, onde o estudante inicia o contato com os
campos de Unidades Básicas de Saúde através de visitas técnicas e atividade de Educação em Saúde. As
atividades de internato acontecem a partir no 9º e 10º período onde realizam atividades de assistência
junto às comunidades, nas unidades básicas de Saúde, Estratégias de Saúde da Família e rede hospitalar
de municípios da região circunvizinha e da capital. Quanto aos conteúdos referentes à temática sobre
História  e  Cultura  Afro-brasileira  e  Indígena  observou-se  que  estão contemplados  nas  disciplinas
Sociologia Aplicada à Saúde no 1° período, e Antropologia Aplicada à Saúde que ocorre no 2° trimestre
do 1° ano do curso com carga horária de 40 horas teóricas cada uma delas. Em relação ao corpo docente
do curso foram apresentados 20 professores. Quanto à titulação doutores 19 (95%) doutores e 01 (5%)
mestre. Quanto ao Núcleo Docente Estruturante observou-se que o mesmo se encontra de acordo com os
requisitos legais uma vez que é composto por 06 (seis) docentes, sendo 03 (três) enfermeiros. Quanto à
sua titulação,  todos  os  integrantes  do  NDE são doutores.  Em relação à  carga horária  do  curso  de
enfermagem é de 4.050 horas, com 20 trimestres (5 anos) para integralização do curso, estando de acordo
com a Resolução CNE/CES nº 4, de 6/4/2009.
Foi observado que a instituição conta com acesso aos Portadores de Deficiência ou com mobilidade
reduzida, em todos os seus espaços:  salas de aula, áreas de lazer  e convivência,  auditórios, sala de
professores, anfiteatros etc.
A Universidade ampliou a adequação aos termos da legislação vigente estabelecendo metas para o
provimento ou melhoria de recursos, para que as pessoas com deficiência possam utilizar não somente os
espaços físicos da Instituição, mas, também, os serviços e oportunidades disponibilizados pela tríade
Ensino-Pesquisa-Extensão.
Contemplam  estas  metas  os  seguintes  recursos:  equipamentos  de  tecnologia  assistiva;  tradução  e
interpretação de Língua Brasileira de Sinais; serviço de guia intérprete; profissional de apoio; materiais
pedagógicos acessíveis; serviços de atendimento ao público.
A disciplina Libras consta do PPC do curso de Enfermagem como disciplina optativa, com carga horária
de 40 horas/aula, além dessa disciplina são ofertadas disciplinas optativas como Informática, Língua
inglesa, Produção textual, Química e etc. As informações acadêmicas são disponibilizadas através do site
da instituição, onde, mediante cadastramento do aluno/professor é disponibilizado o acesso ao sistema de
informações.  A  inserção  de  conteúdos  referentes  à  Educação  Ambiental  no  âmbito  do  Curso  de
enfermagem acontece em disciplina específica Ecologia da Saúde, com 64 horas/aula no 3º período e de
forma transversal, contínua e permanente em outras disciplinas do curso.
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A  Comissão  de  Avaliação  composta  pelas  professoras  Ester  de  Almeida  Souza  (coordenadora)  e
Leidiene Ferreira Santos designada através Oficio e-MEC de 03 de abril de 2014, Código de Avaliação
Nº 107498 , Ato Regulatório Reconhecimento de Curso, Protocolo nº 201356909 , para Avaliação in
loco no período de 11 a 14 de Maio de 2014.
Esta Comissão tendo realizado as considerações sobre cada uma das dimensões avaliadas e sobre os
requisitos legais, atribuiu os seguintes Conceitos por Dimensão:
Dimensão 1 - 3,0
Dimensão 2 – 4.1
Dimensão 3 – 2,3
Em razão do acima exposto e dos referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas diretrizes
da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste instrumento de avaliação,
considera que o Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB apresenta conceito final de 3.

CONCEITO FINAL

3

about:blank

15 de 15 23/05/2014 10:59


