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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação:

Protocolo: 201506373
Código MEC: 1293612

Código da
Avaliação: 125773

Ato Regulatório: Reconhecimento de Curso
Categoria

Módulo: Curso

Status: Finalizada

Instrumento: 284-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial - Reconhecimento e
Renovação de Reconhecimento

Tipo de
Avaliação: Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA -
UNILAB
Endereço da IES:
60067 - CAMPUS DOS MALÊS - Avenida Juvenal Eugênio de Queiroz, S/N Baixa Fria. São Francisco do
Conde - BA. 
CEP:43900-000
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
HUMANIDADES **
Informações da comissão:

N° de
Avaliadores : 2

Data de
Formação: 19/07/2017 15:14:47

Período de
Visita: 13/08/2017 a 16/08/2017

Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
ALEXANDRE BUSKO VALIM (02402268956) -> coordenador(a) da comissão
Marco Antonio Maschio Cardozo Chaga (36560057968)

 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
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A UNILAB, criada pela Lei Nº 12.289, de 20 de julho de 2010, é uma instituição autárquica pública federal
de ensino superior, vinculada ao Ministério da Educação. Está localizada em dois estados da federação
brasileira. No estado do Ceará, nos municípios de Redenção (Campus da Liberdade e Campus dos
Palmares) e município de Acarape (Campus das Auroras), onde está sediado o reitorado&#894; e no estado
da Bahia, no município de São Francisco do Conde, onde tem a Unidade Acadêmica Campus dos Malês, no
território de identidade do Recôncavo.

 A criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB se insere no
contexto da expansão da educação superior no Brasil, a partir do aumento de investimentos em ciência,
tecnologia e cultura e do número de instituições federais de educação superior (ampliação das existentes e
criação de novas unidades), é um dos eixos centrais da política educacional do governo brasileiro. Nesse
sentido, segundo os documentos institucionais da IES, o programa de apoio a planos de reestruturação e
expansão das universidades federais - Reuni, constitui um dos mais importantes e inovadores programas
voltados à recuperação do sentido público e compromisso social da educação superior, dada sua orientação
de expansão com qualidade e inclusão. A instalação da comissão de implantação da UNILAB, em outubro
de 2008 pelo Ministério da Educação (MEC), e a sanção presidencial da lei nº 12.289, de 20 de julho de
2010, que dispõe sobre a criação da universidade, de acordo com o PPC do Curso de Bacharelado em
Humanidades, espelha concretamente essa política

 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 procura valorizar e apoiar 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 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.

 O Campus dos Malês da UNILAB, onde o Curso de Bacharelado em Humanidades é oferecido, situa-se na
Av. Juvenal Eugênio Queiroz, s/n - Centro, São Francisco do Conde - BA, 43900-000. Contíguo ao prédio
onde o Curso é oferecido está sendo construída a sede própria da IES, já em fase final. O edifício atual foi
cedido pelo Município de Sâo Francisco do Conde, em caráter temporário até que a UNILAB tenha sua sede
própria.

 Atualmente a IES tem 5200 estudantes matriculados, assim distribuídos (na graduação em modalidade
presencial): Graduação: 3.613 (por nacionalidade: Brasil: 2.648 | Angola: 118 | Cabo Verde: 95 | Guiné-
Bissau: 562 | Moçambique: 31 | São Tomé e Príncipe: 86 | Timor Leste: 69.

 O Recôncavo é a região geográfica que forma um arco em torno da Baía de Todos os Santos. O sistema geo-
histórico da região se estende num extremo dos municípios de Valença e Nazaré até o outro nos municípios
de Candeias, São Francisco do Conde e Santo Amaro. em termos da classificação político-administrativa do
Estado, o Território de Identidade do Recôncavo é formado por 20 (vinte) municípios: Cabaceiras do
Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa,
Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antônio de
Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo,
que juntos ocupam uma extensão de 5.221,201, contando com uma população de 576.672 habitantes.

 Curso:
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De acordo com o PPC apensado no sistema E-Mec, o curso de Bacharelado em Humanidades (BHU) nasceu
da compreensão sobre a necessária superação dos modelos conservadores da formação acadêmica brasileira,
na perspectiva do que orienta a Portaria nº 383 da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação
(SESU/MEC). O Curso tem como compromisso fazer do projeto que o orienta um lugar de encontro, no
território entendido como quadro de vida, das necessidades teóricas, sistêmica e epistemológicas capazes de
romper com a afonia no tocante à África, à Diáspora negra, à aplicação das Leis 10.639/2003, 11.645/2008
e 12.711/2012, à leitura crítica da globalização, à interiorização e à superação de visões ideológicas
colonialistas que delimitam as relações, além dos limites consensuais existentes no Brasil, no trânsito dos e
entre os países que falam oficialmente a língua portuguesa e, de modo agudo, nos currículos.

 Para concretizar este compromisso que de acordo com o PPC é acadêmico e social, a proposta é garantir a
articulação entre ciclos, em especial proporcionando condições para que as(os) alunas(os) do BHU possam
escolher o caminho a seguir em sua formação profissional mais específica, optando por cursos de
terminalidades que comporão a sua formação complementar.

 Assim o PPC baseia-se em uma formação pautada por dois ciclos: 1º ciclo formativo da área das ciências
humanas (objeto desta avaliação), sendo que o 2º ciclo de formação será composto por terminalidades nos
cursos de Bacharelado e/ou Licenciatura em Pedagogia e História.

 O PPC apresentado busca garantir aos bacharéis em Humanidades formados na UNILAB, uma estrutura
curricular compromissada com a proposta de integração e de cooperação entre o Brasil e os países de língua
oficial portuguesa. 

 O Curso de Graduação de Bacharelado em Humanidades, de caráter interdisciplinar, oferece a cada ano
letivo, em duas entradas, 320 (trezentas e vinte) vagas, em turno integral com maior concentração de aulas
no período noturno, a serem preenchidas segundo as normas e as regras de acesso ao ensino de graduação
definidas pelos Conselhos Superiores da UNILAB. Seguindo as orientações estabelecidas pela Resolução
CNE/CES Nº. 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos
à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, o curso tem sido oferecido na modalidade
presencial, no espaço destinado à Universidade: na Avenida Juvenal Eugênio Queiroz, s/n – Centro. São
Francisco do Conde/Bahia. 

 Notamos que o Bacharelado de Humanidades é pensado com esmero a partir do contexto brasileiro, de
interiorização das universidades, da aplicação das Leis 10.639/2003, 11.645/2008 e 12.711/2012&#894; na
relação das diásporas africanas com a África, da globalização&#894; e da própria UNILAB, quanto às
terminalidades ofertadas na Instituição, de modo nuclear, de uma concepção de trabalho interdisciplinar
fundada na renovação das disciplinas e, por sua vez, delimitada pelo entendimento da realidade histórica
interna e externa da IES.

 O Curso de Bacharelado em Humanidades tem prazo mínimo de duração de 02 (dois) anos e de prazo
máximo de duração de 03 (três) anos para conclusão, com carga horária das disciplinas curriculares,
predominando aquelas de 60 horas-aula, e com exigência de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

 A conversa com os discentes e docentes foi bastante reveladora acerca da importância que o projeto do
Curso tem na integração entre o Brasil e os demais estados da Comunidade do País de Língua Portuguesa
(CPLP) e do Timor-Leste, bem como na promoção do desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural,
científico e educacional. Contatamos que o projeto tem sido executado com bastante êxito. Dentre os 394
estudantes matriculados no Curso, 68 são estrangeiros, vindos principalmente de Guiné-Bissau, Cabo Verde,
Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique. O Curso conta ainda com aproximadamente 38 docentes,
dentre os quais 7 são de outros países.

 A rica diversidade do Curso de Bacharelado em Humanidades foi ressaltada por meio da documentação e
em quase todos os diálogos que tivemos durante esta avaliação in-loco, indicando que se trata
verdadeiramente de uma experiência de ensino superior exitosa e internacionalizada.

 Contudo, em que pese a admirável diversidade do corpo estudantil e qualidade do corpo docente, notamos
que a CPA não atende eficazmente as demandas do Curso de Humanidades, uma vez que não existe um
acompanhamento localizado e específico quanto ao referido Curso.

 Os problemas apontados pelo corpo e discente também dizem respeito à qualidade e serviços dos banheiros
e segurança do Campus (efetuados por empresas terceirizadas). Por fim, uma demasiada centralização das
decisões pela Reitoria e a falta de autonomia do Campus dos Malês foram apontados como a razão do não
atendimento de demandas que necessitariam de maior atenção por parte da administração central, como as
citadas anteriormente.

 

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
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SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
A comissão de avaliação, composta pelos professores Alexandre Busko Valim (coordenador) e Marco
Antonio Maschio Cardozo Chaga, foi designada pelo ofício circular INEP/DAES/ CGA CGIES Avaliação
nº 125773, processo e-MEC n. 201506373, com Ato Regulatório de Reconhecimento de Curso de
Bacharelado em Humanidades da UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), 60067-CAMPUS DOS MALÊS, em São Francisco do
Conde - BA. A visita in loco foi precedida da análise das informações disponibilizadas no E-MEC sobre a
IES e o curso, incluindo a leitura detalhada do PDI e PPC apensados ao sistema emec. 

 A comissão não constatou divergência entre o endereço do local de funcionamento e o endereço indicado no
ofício de designação. A agenda de atividades foi cumprida na íntegra, com a visita às instalações físicas
destinadas ao curso, apreciação de infraestrutura e equipamentos, além de reuniões com os dirigentes
institucionais, com o coordenador do curso e docentes, bem como com funcionários técnico-administrativos
(bibliotecária, secretário acadêmico e auxiliares). 

 A ação preliminar da Comissão se deu nos 10 dias anteriores ao início da visita, por meio da análise prévia
da documentação eletrônica postada no sistema emec pela IES, com análise do PDI, Relatório de Auto
avaliação Institucional e demais informações preenchidas no formulário do emec. Neste período também
ocorreram contatos entre os membros da Comissão e destes com a IES para o estabelecimento de uma
agenda de trabalhos e planejamento das ações de avaliação in-loco.

 Cumpre destacar, que esta comissão iniciou os trabalhos in loco do processo de avaliação na IES, no dia 13
de agosto de 2017. Foi recebida pela equipe de coordenação do Curso de História e os Representantes legais
da IES, que colocaram à disposição os documentos necessários e disponibilizaram equipamentos, espaços
físicos e funcionários para a atuação da equipe de avaliadores. A comissão apreciou os documentos
disponibilizados pela IES: relatórios, atas, convênios e outros relacionados às atividades acadêmicas, além
dos documentos comprobatórios pessoais dos docentes do curso. Reconhecemos que todos prestaram as
informações necessárias e liberaram toda a documentação solicitada. Ademais, ressaltamos o clima
agradável e cordial durante toda a avaliação. De posse de todas as informações, a comissão analisou e
discutiu os achados para fins de constituição do presente relatório de avaliação.

 
 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo ininterrupto do
docente com o curso (em meses)

Ana Luiza Pinheiro Flauzina Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
BASILELE MALOMALO Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)
CARLINDO FAUSTO
ANTONIO Doutorado Integral Estatutário 31 Mês(es)

CATERINA ALESSANDRA
REA Doutorado Integral Estatutário

Claudilene Maria da Silva Doutorado Integral Estatutário
CLEBER DANIEL
LAMBERT DA SILVA Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

CRISTIANE SANTOS
SOUZA Doutorado Integral Estatutário 31 Mês(es)

CRISTINA TEODORO
TRINIDAD Doutorado Integral Estatutário

EDUARDO ANTONIO
ESTEVAM SANTOS Doutorado Integral Estatutário

ELIZIA CRISTINA
FERREIRA Doutorado Integral Estatutário 2 Mês(es)

FABIA BARBOSA RIBEIRO Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo ininterrupto do
docente com o curso (em meses)

FABIO BAQUEIRO
FIGUEIREDO Doutorado Integral Estatutário 40 Mês(es)

Fernando Jorge Pina Tavares Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)
JULIANA BARRETO
FARIAS Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

KARL GERHARD SEIBERT Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)
LEONARDO FERNANDES
NASCIMENTO Doutorado Integral Estatutário

LIDIA LIMA DA SILVA Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)
LUDMYLLA MENDES
LIMA Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

MARCIO ANDRE DE
OLIVEIRA DOS SANTOS Doutorado Integral Estatutário

MARCOS CARVALHO
LOPES Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

MARIA CLAUDIA
CARDOSO FERREIRA Doutorado Integral Estatutário 9 Mês(es)

MATILDE RIBEIRO Doutorado Integral Estatutário 31 Mês(es)
MIRIAN SUMICA
CARNEIRO REIS Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)

PAULO SERGIO DE
PROENCA Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

PEDRO ACOSTA LEYVA Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)
RAFAEL PALERMO BUTI Doutorado Integral Estatutário
TULIO DE SOUZA MUNIZ Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC.

1.1.

Contexto educacional
5

Justificativa para conceito 5:O Curso de Bacharelado da Humanidades da UNILAB, Campus
dos Malês, contempla de maneira excelente as demandas efetivas da região.
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 5
Justificativa para conceito 5:Os diálogos com corpo discente e docente, documentos
apensados no sistema E-Mec e documentos institucionais disponibilizados pela IES na
avaliação in-loco demonstraram que as políticas institucionais de ensino, graduação e pesquisa
estão implantadas de maneira excelente.
1.3. Objetivos do curso 5
Justificativa para conceito 5:O Curso de Bacharelado em Humanidades da UNILAB apresenta
uma excelente coerência com relação ao perfil profissional do egresso, estrutura curricular e
contexto educacional.
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC.

1.4. Perfil profissional do egresso 5
Justificativa para conceito 5:O perfil profissional apresentado no PPC é muito bem elaborado,
está em sintonia com os trabalhos executados no âmbito do Curso e expressa de maneira
excelente as competências do egresso.
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a
extensão, caso estejam contempladas no PPC) 5

Justificativa para conceito 5:A Estrutura Curricular atende de maneira excelente os aspectos
de flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade pedagógica e atitudinal. Em adição estão
plenamente compatíveis com a carga horária total do Curso.
1.6. Conteúdos curriculares 5
Justificativa para conceito 5:Os conteúdos curriculares implantados possibilita o
desenvolvimento do perfil profissional do egresso de maneira excelente. Nesse sentido,
merecem destaque a atualização, adequação da bibliografia, abordagem de conteúdos
pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e,
notadamente, de educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-
brasileira, africana e indígena.
1.7. Metodologia 5
Justificativa para conceito 5:A atividades pedagógicas apresentam excelente coerência com a
metodologia prevista/implantada, inclusive em relação aos aspectos referentes à acessibilidade
pedagógica e atitudinal. O PPC baseia-se em perspectivas epistemológicas que consideram a
produção de conhecimento como um processo histórico e social situado.
1.8. Estágio curricular supervisionado   Obrigatório para os cursos que contemplam
estágio no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou
para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.9. Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de escolas da Educação Básica
  Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.10. Estágio curricular supervisionado - relação entre licenciandos, docentes e
supervisores da rede de escolas da Educação Básica   Obrigatório para Licenciaturas.
NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para
Licenciaturas. NSA para dos demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.12. Atividades complementares   Obrigatório para os cursos que contemplam atividades
complementares no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares
nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades
complementares.

5
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC.

Justificativa para conceito 5:A(o) estudante deverá obrigatoriamente desenvolver atividades
complementares na forma de atividades acadêmico-científico-culturais. Essas atividades
perfazem um total de 360 horas-aula e deverão ser cumpridas pelos estudantes ao longo dos
semestres letivos. Esta carga horária obedece à seguinte orientação do Conselho Nacional de
Educação. Atende, portanto, a carga horária, diversidade e formas de aproveitamento de forma
excelente.
1.13. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   Obrigatório para os cursos que contemplam
TCC no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para
cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC.

5

Justificativa para conceito 5:O Trabalho de Conclusão de Curso TCC – integra as disciplinas
obrigatórias, de acordo com o que dispõe a Resolução Nº 14/2016/CONSUNI que estabelece as
normas gerais para a elaboração dos TCCs na UNILAB. Serão, conforme resolução, obedecidas
as orientações gerais e, especificamente, aquelas referentes às disciplinas necessárias ao seu
atendimento. Sob esse aspecto, cada disciplina terá 200 horas-aula, totalizando 600 horas-aula.
São elas: TCC 1, TCC 2, e TCC 3. O TCC consiste em pesquisa individual orientada, na área de
conhecimento e da formação profissional do Bacharel. Seu objetivo geral é propiciar aos alunos
a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento temático, o
estímulo à produção cientifica, revisão e consulta de bibliografia especializada, ao
aprimoramento da capacidade de análise e crítica nas áreas contempladas pelo curso. O pré-
projeto de TCC deverá ser entregue como trabalho de conclusão da disciplina de TCC I. A
versão final do projeto de TCC deverá ser entregue na disciplina TCC III. O discente somente
poderá realizar a defesa de seu trabalho, perante a banca, após a aprovação nas três disciplinas
destinadas à elaboração do TCC. Os professores orientadores de trabalhos de conclusão de
curso devem ser membros do quadro docente da UNILAB, preferencialmente do Curso de
Bacharelado em Humanidades, ou colaboradores da instituição. O TCC é defendido pelo aluno
perante banca examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros dois
membros, designados pelo orientador/orientadora. As sessões de defesa de TCC são públicas.
Além das regras mencionadas, os trabalhos de conclusão de curso devem obedecer às normas da
universidade, bem como as resoluções especificas referentes à elaboração do TCC, em especial
a Resolução nº 14/2016/CONSUNI, referida. Os casos não contemplados nas situações acima
serão estudados individualmente pela Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação
do Currículo, formada pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em humanidades. Atende,
portanto, de maneira excelente os aspectos de carga horária, formas de apresentação, orientação
e coordenação.
1.14. Apoio ao discente 5
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Justificativa para conceito 5:Os estudantes do Curso de Bacharelado em Humanidades da
Unilab serão atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil, administrado e fiscalizado pela
Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE), e que tem o objetivo de garantir o
acesso a direitos de assistência estudantil para estudantes matriculados em cursos de graduação
presencial da Unilab, cujas condições socioeconômicas são insuficientes para permanência no
espaço universitário. O PAES é financiado com recurso do Plano Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES), do Ministério da Educação. O PAES oferece ao estudante que se enquadra
dentro do perfil de vulnerabilidade socioeconômica, cinco diferentes modalidades de auxílio. Os
estudantes do curso contam ainda com um conjunto de serviços de apoio, tais como o
Restaurante Universitário (RU), unidade de distribuição de refeições que atende à comunidade
universitária (estudantes, professores e técnicos administrativos), fornecendo refeições a preços
subsidiados, administrado pela Coordenação de Saúde e Bem-Estar (Cosbem) da Pró-Reitoria
de Administração (PROAD). A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, por meio do
Núcleo de Atenção às Subjetividades (NIAS), disponibiliza ainda o Serviço de Atendimento
Psicológico (Satepsi). Este serviço é destinado a receber os estudantes que desejem ser
atendidos por profissionais da Psicologia, estando alinhado com as diretrizes da Política
Nacional da Assistência Estudantil (PNAES). Considerando tais atividades, o apoio ao discente
contempla de maneira excelente os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de
acessibilidade, de atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas como
atividades complementares e de participação em centros acadêmicos e em intercâmbios.
1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3
Justificativa para conceito 3:Embora haja uma atuação permanente do NDE, Colegiado e
Direção do Campus no monitoramento e atendimento de demandas do Curso, os trabalhos da
CPA são bastante incipientes no tocante ao acompanhamento do Curso. Considerando a
qualidade do acompanhamento local, e a fragilidade do acompanhamento da CPA (que está
localizada na sede da UNILAB, a mais de 1.000km do Campus dos Malês), consideramos que
as ações acadêmico-administrativas estão implantadas de maneira suficiente.
1.16. Atividades de tutoria   Obrigatório para cursos a distância e presenciais,
reconhecidos, que ofertam 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância,
conforme Portaria N° 4.059 de 10 de dezembro de 2004. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 5

Justificativa para conceito 5:O Curso conta com Ambiente Virtual de Aprendizagem para
apoio aos Cursos Presenciais da UNILAB implantado e Laboratório de Informática, permitindo
de maneira excelente, a execução do projeto pedagógico do curso e a garantia da acessibilidade
e do domínio das TICs.
1.18. Material didático institucional   Obrigatório para cursos a distância. NSA para
cursos presenciais que não contemplam material didático institucional no PPC. (Para fins
de autorização, considerar o material didático institucional disponibilizado para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   Obrigatório para
cursos a distância. NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de
interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
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1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 5
Justificativa para conceito 5:A sistemática de avaliação da aprendizagem é feita com base nas
normas estabelecidas pela resolução 27/2013 da UNILAB, sendo que a professora e o professor
devem adotar um sistema de avaliação acadêmica de caráter diagnóstico, baseado nos tipos de
avaliação formativa, contínua e somativa. Para alcançar aprovação final em cada um dos
componentes curriculares do Curso de Bacharelado em Humanidades, a(o) estudante deverá
obter média parcial igual ou superior a 7,0 (sete). Caso a (o) estudante obtenha média parcial
inferior a 7,0 (sete), mas igual ou superior a 4,0 (quatro), lhe será facultada (o) a realização de
um Exame Final. No Exame Final, a (o) estudante, para a aprovação, deverá obter um conceito
que, somado à média parcial e dividido por 2, resulte em uma nota igual ou superior a 5,0
(cinco). As(os) estudantes também avaliarão, ao fim de cada trimestre, os componentes
curriculares por que passaram. Essa avaliação deverá indicar para a direção do Instituto,
coordenação, NDE e colegiado do curso o desempenho da professora e do professor e situação
da oferta do componente, de modo que estes sejam capazes de detectar problemas a serem
corrigidos no planejamento da disciplina, contribuindo para a melhoria da qualidade do
profissional que se pretende formar. Atendem, portanto, de maneira excelente à concepção do
curso definida no seu Projeto Pedagógico do Curso - PPC.
1.21. 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, tratar as principais doenças e apto a referir
casos que necessitem cuidados especializados)

5

Justificativa para conceito 5:Considerando o número de docentes (aproximadamente 38, pois
o número se altera sensivelmente a cada semestre), o número de vagas previstas (320 vagas
anuais) e condições de infra-estrutura, há uma excelente correspondência à dimensão do corpo
docente e às condições de infraestrutura da IES.
1.22. 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 por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.23. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS - relação
alunos/docente   Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a
integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.24. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS – relação
alunos/usuário   Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a
integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
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1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde   Obrigatório para os cursos da
área da saúde. NSA para Medicina e demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.
1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas.
NSA para demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por tratar-se de Curso de Bacharelado em
Humanidades na modalidade presencial.

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso,
Plano de Desenvolvimento Institucional, Políticas de Formação Docente, Formulário Eletrônico
preenchido pela IES no e-MEC, Documentação Comprobatória e Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia, quando couber.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 5
Justificativa para conceito 5:O NDE do BHU implantado é excelente, sobretudo quando
consideramos sua concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC, que realizam
constantemente.
2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5
Justificativa para conceito 5:Em conversas com a comissão de avaliação, o coordenador do
curso demonstrou ter uma atuação excelente, sobretudo quando consideramos sua atuação de
forma global, como os aspectos relacionados à gestão do curso, relação com os docentes e
discentes e representatividade nos colegiados superiores.
2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a)
coordenador (a)   (Para casos de CST, as experiências de gestão acadêmica dos
coordenadores de curso em nível técnico - Ensino Básico -  também podem ser
consideradas, englobando todos os setores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão,
em qualquer nível)

4

Justificativa para conceito 4:O coordenador possui experiência profissional, de magistério
superior e de gestão acadêmica de 9 anos.
2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso   Obrigatório para cursos
presenciais. NSA para cursos a distância. 5

Justificativa para conceito 5:O coordenador do BHU possui dedicação exclusiva.
2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA
para cursos presenciais. 5

Justificativa para conceito 5:O coordenador do curso possui dedicação exclusiva ao curso.
2.6. 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 5:100% dos docentes são doutores.
2.7. 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 5:100% dos docentes do BHU são doutores.
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2.8. 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 5:100% dos docentes possuem dedicação exclusiva ao curso.
2.9. 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 3:50% dos docentes do BHU possuem ao menos 3 anos de
experiência profissional fora do magistério superior.
2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica   (para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros
anos, se licenciaturas)   Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os demais cursos.

NSA

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

5

Justificativa para conceito 5:Mais de 80% dos docentes possuem experiência superior a 3
anos no magistério superior.
2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas    Obrigatório para cursos
a distância (relação entre o número de docentes - 40h em dedicação à EaD - e o número
de vagas). NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5
Justificativa para conceito 5:O colegiado do BHU analisado se encontras em pleno
funcionamento e está regulamentado de forma excelente em relação aos requisitos analisados:
representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das
decisões.
2.14. 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)

4

Justificativa para conceito 4:Em média, metade do corpo docente possui 7 produções nos
últimos 3 anos.
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2.15. 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)   Obrigatório para cursos a distância e presenciais,
reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
2.16. 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)   Obrigatório para cursos a distância e presenciais,
reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
2.17. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   Obrigatório
para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária
total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para
cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Exclusivo para o
curso de Medicina. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica   Exclusivo
para o curso de Odontologia. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para os cursos da
área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos . NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes
Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia,
quando couber. 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:O prédio atual não possui gabinetes de trabalho para professores
com DE.
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3
Justificativa para conceito 3:Existe uma sala compartilhada para os docentes e para reuniões
colegiadas e também usada para reuniões entre pesquisadores.
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.

4

Justificativa para conceito 4:A sala dos professores é usada no cotidiano pelos docentes da
UNILAB, o espaço foi considerado muito bom em relação aos quesitos avaliados.
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
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Justificativa para conceito 4:As salas de aula implantadas para o BHU foram consideradas,
em uma análise global, muito boas em relação aos quesitos avaliados.
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática   (Para fins de autorização,
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

4

Justificativa para conceito 4:Os recursos de informática atendem muito bem aos alunos
matriculados no BHU. Há um laboratório de informática com 33 pcs e a conexão à internet sem
fio é usada diariamente pelos alunos, sobretudo os alunos estrangeiros, que permanecem nas
instalações da IES para essa finalidade.
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 passa a figurar
da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – de 13 a 19 vagas anuais
Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais  
Procedimentos para cálculo: Identificar as unidades curriculares (disciplinas) do curso,
identificar os títulos (livros) da bibliografia básica em cada unidade, localizar o
quantitativo (nº de exemplares) de cada título relacionado, dividir o nº de vagas pelo
somatório de exemplares em cada disciplina, calcular a média dos resultados das divisões
anteriores.   Caso algum título da bibliografia básica atenda a outro(s) curso(s), é
necessário dividir o total de vagas do(s) outro(s) curso(s) pelo total de exemplares do
título e recalcular a média considerando esses valores.

4

Justificativa para conceito 4:O acervo da bibliografia básica atual possui, com no mínimo três
títulos por unidade curricular e está disponível na proporção média de um exemplar para a faixa
de 10 vagas anuais autorizadas, de cada uma das unidades curriculares. A biblioteca possui
sistema de gestão (SIGA) e de acervo Pérgamo e os exemplares estão tombados junto ao
patrimônio da IES.
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)

5

Justificativa para conceito 5:Em media, a bibliografia complementar apresentada oferta cinco
títulos por unidade curricular, com pelo menos dois exemplares de cada título. Não há acesso
virtual.
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

5

Justificativa para conceito 5:Existe acesso ao Portal da Capes, que oferece mais de 20
periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma virtual.
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC.

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.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de
ensino.   Para a Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina
Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.   Para
Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
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.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de
ensino.   Para a Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina
Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.   Para
Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
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.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de
ensino.   Para a Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina
Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.   Para
Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)  
Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de Direito.
NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação  
Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados   Obrigatório para cursos
da área da saúde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.   (Para o curso de
Medicina, verificar o cumprimento da Portaria MEC/MS 2.400/07)

NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para os cursos da área de
saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC.

3.17. Biotérios   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no
PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.18. Laboratórios de ensino para a área da saúde   Obrigatório para os cursos da área de
saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que
contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que
contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)   Obrigatório para todos os cursos que
contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 5

Justificativa para conceito 5:A IES apresentou documentação sobre o comitê de ética
responsável pela tarefa de deliberar a respeito das pesquisas que envolvem seres humanos.
3.22. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)   Obrigatório para todos os
cursos que contemplem no PPC a utilização de animais em suas pesquisas. NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
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:O bacharelado em BHU cumpre integralmente as DCNs.
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica , conforme disposto na
Resolução CNE/CEB 4/2010   NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena , nos termos da Lei Nº 9.394/96,
com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução
CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004.

Sim

Justificativa para conceito Sim:O foco da IES é justamente a Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos , conforme disposto no
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de
30/05/2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:A IES cumpre integralmente o disposto no Parecer CNE/CP
N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC.
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista , conforme
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Sim

Justificativa para conceito Sim:NSA
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.6. Titulação do corpo docente   (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) Sim
Justificativa para conceito Sim:A IES possui 100% do corpo docente com doutorado.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE)   (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)  
NSA para cursos sequenciais Sim

Justificativa para conceito Sim:A IES cumpre a Resolução que trata da constituição e
manutenção do NDE.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia   (Portaria Normativa N°
12/2006)   NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais NSA

Justificativa para conceito NSA:nsa
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.9. 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 para bacharelados, licenciaturas e sequenciais

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.10. 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 Nº 1/2006
(Pedagogia). Resolução CNE/CP N° 1/2011 (Letras). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho
de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada)  
NSA para tecnológicos e sequencias

Sim

Justificativa para conceito Sim:O Curso possui 2400 horas e cumpre a carga horária mínima.
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.11. 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 N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível
superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos
de segunda licenciatura - e formação continuada)   N SA para tecnológicos e sequenciais

Sim
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC.

Justificativa para conceito Sim:A IES cumpre a legislação referente ao tempo de
integralização do bacharelado.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ,
conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei
N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na
Portaria N° 3.284/2003.

Não

Justificativa para conceito Não:A IES não atende totalmente, segundo o decreto 5626 e as
normas da ABNT, as exigências legais de acessibilidade. O edifício em que a Unidade da IES
está instalada não conta com piso tátil, placas de sinalização visual de localização e locomoção
para pessoas com deficiência visual, nos setores internos do edifício.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.13. Disciplina de Libras   (Dec. N° 5.626/2005) Sim
Justificativa para conceito Sim:Por se tratar de bacharelado, a disciplina de Libras consta
como optativa.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.14. Prevalência de avaliação presencial para EaD   (Dec. N° 5.622/2005, art. 4°, inciso
II, § 2°)   NSA para cursos presenciais NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.15. 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:A IES cumpre a Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007,e
suas respectivas alterações.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.16. 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:A IES cumpre a Resolução CNE/CP Nº 2, de 15 de junho de
2012.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.17. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.     Resolução CNE
N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura,
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e
formação continuada).   NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais  

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
Critério de análise:
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação
Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC.
A IES se manifestou em relação ao requisito?
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, todas integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por
Dimensão:

 
DIMENSÃO CONCEITO

 
Dimensão 1 – 4.9

 Dimensão 2 – 4.7
 Dimensão 3 – 3.9
 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior-CONAES e neste
instrumento de avaliação, o Curso de Graduação, Bacharelado, em Humanidades da UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), 60067-
CAMPUS DOS MALÊS (BA), apresenta um perfil EXCELENTE de qualidade (5.0)

 CONCEITO FINAL
5


