
01/10/2018 e-MEC - IES

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTM3N… 1/19

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação:

Protocolo: 201709241
Código MEC: 1465401

Código da
Avaliação: 137637

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:
50266 - CAMPUS DA LIBERDADE - Av. da Abolição, 03 Centro. Redenção - CE. 
CEP:62790-000
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
ANTROPOLOGIA
Informações da comissão:

Nï¿½ de
Avaliadores : 2

Data de
Formação: 19/07/2018 13:25:01

Período de
Visita: 19/09/2018 a 22/09/2018

Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
MARCOS ANTONIO DA SILVA (06301242807) -> coordenador(a) da comissão
Marcos Antonio da Silva (30877717753)

 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) tem como
mantenedora a própria UNILAB, porque é pessoa jurídica de direito público-federal, e está inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 12.397.930/0001-00.
A mantenedora está localizada na Av. da Abolição, nº 3, Cep. 62.790-000, Redenção (CE), e no mesmo
endereço situa-se a mantida, que foi criada pela Lei nº 12.289, publicada no Diário Oficial da União, Seção
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Instituição:
1, p. 4 de 21/7/2010.

  
A IES tem como PERFIL promover: o intercâmbio cultural, científico e educacional; o desenvolvimento de
pesquisas nas diversas áreas de conhecimento; a extensão universitária; a formação de recursos humanos,
visando a integração entre o Brasil e países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), principalmente países africanos; o desenvolvimento regional no Município de Redenção (CE) e
entorno e no Município de São Francisco do Conde (BA) situado no Recôncavo Baiano.

  
Sua MISSÃO: “produzir e disseminar o saber universal de modo a contribuir para o desenvolvimento social,
cultural e econômico do Brasil e dos países de expressão em língua portuguesa – especialmente os
africanos, estendendo-se progressivamente a outros países deste continente – por meio da formação de
cidadãos com sólido conhecimento técnico, científico e cultural e compromissados com a necessidade de
superação das desigualdades sociais e a preservação do meio ambiente”.

  
A IES abrange um raio de ação envolvendo não só o Município de Redenção (CE) e arredores, haja vista
que o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNILAB contempla a cooperação internacional solidária,
principalmente, com países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), com ênfase nos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) tais como Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau,
Moçambique, São Tomé e Príncipe, e o Timor Leste.

  
As atividades administrativas e acadêmicas se concentram nos Estados brasileiros do Ceará e da Bahia. No
Ceará, a universidade conta com unidades nos municípios de Redenção e Acarape, região do Maciço de
Baturité. Na Bahia, a UNILAB está presente no município de São Francisco do Conde, região do
Recôncavo Baiano. A região do Maciço do Baturité está localizada no sertão central do estado, distante
aproximadamente 60 km de Fortaleza. É formada pelos municípios de Palmácia, Pacoti, Guaramiranga,
Mulungu, Aratuba, Baturité, Capistrano, Itapiúna, Aracoiaba, Redenção, Acarape, Ocara e Barreira. Possui
uma área de 3.709 km². A população do Maciço do Baturité conta com 210.317 habitantes, sendo 94.974
pessoas (45,16%) na zona urbana e 115.343 pessoas (54,84%) na zona rural (MDA/SDT/CONSAD,2010).
Nesta região estão situados os povos indígenas Kanindé, Jenipapo Kanindé, Pitaguari e o quilombo Serra do
Evaristo.

  
A região de Redenção (CE), sede da UNILAB, onde ocorreu a presente avaliação in loco da Comissão do
Inep, para credenciamento do Curso de Antropologia, tem uma economia principalmente representada pelo
comércio e prestação de serviços. Com visíveis carências nas áreas da saúde, educação, enfim de bens de
serviço e de infraestrutura (na área central do Município de Redenção o esgoto é a “céu aberto”), além de
apresentar fragilidades, como informado nos documentos disponibilizados pela IES, nos sistemas de acessos
a direitos, desde a infância e juventude até questões fundiárias.

  
A UNILAB foi criada pelo Projeto de Lei nº 3.891/08, aprovada pelo plenário da Câmara de Deputados, em
maio de 2010, posteriormente encaminhada ao Senado Federal, e aprovada pelas Comissões de Constituição
e Justiça e de Relações Exteriores, no dia 07 de julho de 2010. Enfim sancionada pela Lei nº 12.289, em 20
de julho de 2010.

  
Atualmente a IES divide-se seis institutos: Ciências Sociais Aplicadas (ICSA); Ciências Extas e da Natureza
(ICEN); Humanidades e Letras (IHL); Ciência da Saúde (ICS); Desenvolvimento Rural (IDR) e Engenharia
e Desenvolvimento Sustentável (IEDS). Nos quais são oferecidos 15 cursos presenciais de graduação:
Administração Pública, Agronomia, Bacharelado em Antropologia, Bacharelado em Humanidades, Ciências
Biológicas (Licenciatura), Ciências da Natureza e Matemática, Enfermagem, Engenharia de Energias, Física
(Licenciatura), Letras, Matemática (Licenciatura), História (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura),
Química (Licenciatura) Sociologia (Licenciatura). Além do curso de Administração Pública na modalidade
à distância. E os seguintes cursos em nível stricto sensu: Mestrado Acadêmico em Antropologia, Mestrado
Acadêmico em Enfermagem, Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis e
Mestrado Interdisciplinar em Humanidades.
Curso:
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Curso:
O curso presencial de bacharelado em Antropologia, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) foi aprovado pela Resolução nº 026-I/2013, de 21 de novembro de
2013, da referida IES (originado no Curso de Bacharelado em Humanidades da UNILAB como
terminalidade constitutiva do segundo ciclo de formação profissional nos moldes estabelecidos pela Portaria
nº 383 SESU/MEC). O endereço de funcionamento é na Av. da Abolição nº 3, Cep. 62.790-000, Redenção
(CE).

  
Foram autorizadas 80 vagas anuais. O turno de funcionamento do curso é o noturno. A carga horária total
(em horas e em hora/aula) é de 2400 horas (Parecer CNE/CES Nº 8/2007 e Resolução CNE/CES 02/2007),
sendo que 420 horas são aproveitadas e/ou cursadas no Curso de Bacharelado em Humanidades distribuídas
da seguinte maneira: 120 horas do Núcleo Obrigatório Comum da UNILAB e 300 horas do Núcleo
Obrigatório de Conhecimento em Humanidades), e a hora/aula equivale a 60min. O tempo mínimo para a
integralização dos créditos do curso é de três anos e o tempo máximo é de quatro anos e meio.

  
Lailson Ferreira da Silva, licenciado em História pela Universidade Estadual do Ceará, Mestrado em
Ciências Sociais e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é
professor da UNILAB desde 2015 e coordenador do curso de antropologia desta IES desde 2017. Tem
experiência docente desde 2013. Tem experiência em gestão declarada de 2014 a 2015.

  
No que diz respeito a Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos
integrantes do Núcleo Docente Estruturante, a IES apresentou à Comissão documentos que comprovam a
implantação do NDE do Curso de Antropologia, com Regulamento e formação que corresponde às
exigências para sua atual composição: Lailson Ferreira da Silva, Arilson dos Santos Gomes, Caroline Farias
Leal Mendonça, Michele Cirne Ilges, Vera Regina Rodrigues da Silva e Graziele Cristina Dainase de Lima,
todos são doutores e em regime de dedicação exclusiva.

  
O Tempo médio de permanência do corpo docente no curso é de 2 anos e 6 meses.

  

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
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Síntese da ação preliminar à avaliação:
A Comissão composta pelos professores Marcos Antonio da Silva (Coordenador) e Marcos Antonio da
Silva (membro) foi designada pelo Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP, de 17/08/2018, para
Avaliação Código 137637, Processo nº 201709241, para visita in loco, para fins de reconhecimento do curso
presencial de bacharelado em antropologia, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
brasileira (UNILAB), situada na Av. da Abolição nº 3, Cep: 62.790-000, Redenção (CE).

  
A avaliação ocorreu de 19 a 22/09/2018. A Comissão constatou in loco que não houve divergência de
endereço entre o cadastrado no sistema e-MEC e o indicado no oficio de designação. Antes da visita a IES
os avaliadores acessaram e leram os documentos postados no Sistema e confirmaram a leitura do despacho
saneador e demais documentos do presente processo.

  
Respeitando-se os prazos estabelecidos, a agenda de trabalho foi enviada aos gestores da UNILAB, sendo
que a mesma foi ratificada pelas partes.

  
Inicialmente ocorreu a reunião de instalação do processo avaliativo na qual compareceram Alexandre
Cunha Costa (reitor pró-tempore) que apresentou um histórico e situou o contexto atual da IES, Andréa
Gomes Linard (pró-reitora de graduação e vice-reitora), Antônio Vieira da Silva Filho (diretor interino do
Instituto de Humanidades), Lailson Ferreira da Silva (coordenador do curso de bacharelado em
antropologia), Rebeca de Alcântara e Silva Meijer (procuradora institucional e diretora de regulação).

  
Foram processadas as visitas às instalações na biblioteca e além da vistoria realizada, a bibliotecária Mônica
Cordulina da Silva prestou informações sobre o funcionamento e forneceu os dados quantitativos dos títulos
e volumes bibliográficos correspondentes ao acervo.

  
Na reunião com os membros da CPA compareceram: Edmara Chaves Costa (presidente), Elisabeth Linhares
Catunda (docente-IDR), Rebeca de Alcântara e Silva Meijer (docente-IHL), Rejane Felix Pereira (docente-
IEDS) e Maria Anália Pinheiro de Lima (membro da sociedade civil).

  
Em seguida foram analisados os documentos institucionais: PPC e PDI (o postado corresponde ao período
de 2016 a 2021); dossiês com as portarias e as nomeações do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) e demais documentos que deram base para a avaliação.

  
Na reunião realizada com o NDE compareceram: Lailson Ferreira da Silva, Arilson dos Santos Gomes,
Caroline Farias Leal Mendonça, Michele Cirne Ilges, Vera Regina Rodrigues da Silva. Graziele Cristina
Dainase de Lima não compareceu. Todos os membros possuem o título de doutor e trabalham em regime de
dedicação exclusiva.

  
Na reunião com o corpo docente (de um total de 18) compareceram: Arilson dos Santos Gomes, Bruno
Goulart Machado Silva, Carla Susana Alem Abrantes, Caroline Farias Leal Mendonça, Denise Ferreira da
Costa Cruz, Michele Cirne Ilges, Patricio Carneiro Araújo, Rafael Antunes Almeida, Rhuan Carlos dos
Santos Lopes, Vera Regina Rodrigues da Silva. Os ausentes foram: Andressa Lewandowski, Carlos
Subuhana, Graziele Cristina Dainase de Lima, Jacqueline Britto Pólvora, Lailson Ferreira da Silva (a pedido
da Comissão), Luis Tomas Domingos,Segoni Ndagalila Cossa e Violeta Maria de Siqueira Holanda.

  
E na reunião com o corpo discente compareceram 20 alunos de um total de 49 e, exceto um aluno listado de
2014, todos os semestre tiveram representantes.

  
Não existiam diligências em relação ao despacho saneador (e nem CPC ou CC) que demandem justificativa
por parte da coordenação do curso em processo de avaliação.

 
 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo ininterrupto do
docente com o curso (em meses)
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

CARLA SUZANA ALEM
ABRANTES Doutorado Integral Estatutário 35 Mês(es)

CARLOS SUBUHANA Doutorado Integral Estatutário 35 Mês(es)
CAROLINE FARIAS LEAL
MENDONCA Doutorado Integral Estatutário 16 Mês(es)

JACQUELINE BRITTO
POLVORA Doutorado Integral Estatutário 35 Mês(es)

LAILSON FERREIRA DA
SILVA Doutorado Integral Estatutário 21 Mês(es)

LUIS TOMAS DOMINGOS Doutorado Integral Estatutário 35 Mês(es)
MARINA PEREIRA DE
ALMEIDA MELLO Doutorado Integral Estatutário 21 Mês(es)

MICHELLE CIRNE ILGES Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
VERA REGINA
RODRIGUES DA SILVA Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

VIOLETA MARIA DE
SIQUEIRA HOLANDA Doutorado Integral Estatutário 35 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.

4.360

1.1.

Contexto educacional
5

Justificativa para conceito 5:O PPC contempla de forma excelente todas as demandas
requeridas (econômica, social, cultura e ambiental).
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 5
Justificativa para conceito 5:As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa
constantes do PDI encontram-se implantadas de forma excelente no curso.
1.3. Objetivos do curso 4
Justificativa para conceito 4:Em relação aos objetivos, a Comissão considerou que, por ainda
não existirem turmas concluídas, somente é possível atribuir a avaliação a partir das
probabilidades expostas no PPC, portanto, são muito boas, tal qual a estrutura curricular e o
contexto educacional.
1.4. Perfil profissional do egresso 4
Justificativa para conceito 4:O perfil profissional expressa competências de maneira muito
boa, conforme verificado no PPC, mas precisa ser melhor delineado considerando as
especificidades dos alunos estrangeiros.
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a
extensão, caso estejam contempladas no PPC) 4

Justificativa para conceito 4:A estrutura curricular implantada é flexível, interdisciplinar, mas
ressalva-se que a acessibilidade pedagógica ainda precisa ser revista, haja vista que houve
observações quanto a não adequação dos estudos propostos em seu regime especial de
acompanhamento, há compatibilidade de carga horária e articulação entre a teoria e prática.
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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.

4.360

1.6. Conteúdos curriculares 4
Justificativa para conceito 4:Os conteúdos curriculares implantados possibilitam de maneira
muito boa o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, mas ressalva-se a devida
adequação em relação aos egressos estrangeiros.
1.7. Metodologia 4
Justificativa para conceito 4:As atividades pedagógicas apresentam muito boa coerência,
ressalva-se apenas a questão da acessibilidade pedagógica em relação a forma de regime de
acompanhamento especial do aluno.
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:O estágio obrigatório não é contemplado no PPC.
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:Conforme avaliação in loco o curso é bacharelado.
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:Conforme avaliação in loco o curso é bacharelado.
1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para
Licenciaturas. NSA para dos demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Conforme avaliação in loco o curso é bacharelado.
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

Justificativa para conceito 5:As atividades complementares implantadas, considerando os
requisitos exigidos, são consideradas excelentes.
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 implantado atende de maneira
excelente em relação a carga horária, formas das apresentações, orientação e coordenação.
1.14. Apoio ao discente 4
Justificativa para conceito 4:O apoio discente implantado contempla de maneira muito boa os
programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, atividades de nivelamento e
extracurriculares, atividades complementares e participação em Centros Acadêmicos e
intercâmbios, mas é preciso atenção quanto a acessibilidade e em relação as atividades de
alunos em regime especial de acompanhamento
1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 4
Justificativa para conceito 4:As ações acadêmico-administravas em decorrência das
autoavaliações e avaliações externas são consideradas como suficientes, conforme verificado in
loco e reuniões processadas com os diversos segmentos, mas ressalta-se que os projetos
avaliativos estão em processo de implantação.
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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.

4.360

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:Conforme avaliação in loco o curso é bacharelado na
modalidade presencial.
1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 4

Justificativa para conceito 4: Disponibilidade: de laboratórios; do Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA); softwares de pesquisas qualitativas; equipamentos
audiovisuais; desenvolvimento de cartografias tecnológicas; estudos de ciberespaços e
etnografias de sistemas. Ressalva-se que tanto as instalações, quanto os equipamentos são novos
e de muito boa qualidade.
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:Conforme avaliação in loco o curso é bacharelado 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:Conforme avaliação in loco o curso é bacharelado presencial.
1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 5
Justificativa para conceito 5:O PPC atende de maneira de maneira excelente os procedimentos
de avaliação previstos/implantados, haja vista que contempla de forma aprofundada os
processos de avaliação: institucional; do curso (processada pela CPA, inclusive com relatórios
disponibilizados de 2017/1 e 2017/2); do currículo; da metodologia da avaliação do currículo.
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)

4

Justificativa para conceito 4:Nota atribuída considerando o número de vagas
previstas/implantadas (80), que são 18 os docentes que atuam no Curso e o total de alunos
atinge a apenas 49 (de 2014 a 2017) e a infraestrutura verificada pela Comissão é muito boa.
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:Conforme avaliação in loco o curso é bacharelado.
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:O curso avaliado é de bacharelado em antropologia.
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



01/10/2018 e-MEC - IES

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTM3N… 8/19

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.

4.360

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é de bacharelado em antropologia.
1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é de bacharelado em antropologia.
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:O curso avaliado é de bacharelado em antropologia.
1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas.
NSA para demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é de bacharelado em antropologia.
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.

4.550

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 4
Justificativa para conceito 4:O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado
em Antropologia como instância, autônoma e, interdisciplinar vinculada à Coordenação de
Curso está institucionalizado pela Resolução nº 15/2011 da UNILAB. O NDE esta implantado e
tem uma atuação muito boa. O NDE participará diretamente nos processos de auto avaliação e
de concretização das propostas presentes no PPC. Além de assegurar que as diversas
componentes curriculares previstas sejam agrupadas em áreas de afinidade, a fim de se otimizar
a distribuição de carga horária de ensino e a contratação de novos docentes, com vistas a
assegurar a aderência dos professores aos conteúdos e metodologias exigidos em cada
componente. O NDE deve refletir, na medida do possível, essas áreas de afinidade em que o
curso será estruturado, assegurando-se ainda que pelo menos quatro dos seus componentes
tenham formação ou produção relevante em Antropologia.Todos os membros do NDE são
docentes efetivos, em Tempo Integral, são eles: Lailson Ferreira da Silva; Arilson dos Santos
Gomes: Caroline Farias Leal Mendonça; Graziela Crisina Dainese de Lima; Michelle Cime
Liges e Vera Regina Rodrigues da Silva. 100% do seus membros tem titulação acadêmica
obtida em programas de pósgraduação stricto sensu e todos os membros em regime de trabalho
de tempo integral e dedicação exclusiva.
2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4
Justificativa para conceito 4:A coordenação do Curso de Antropologia esta institucionalizada
e prevista no Estatuto da UNILAB em seu Art. 50 que define que as Coordenações de Cursos de
Graduação e de Programas de Pós-Graduação são responsáveis pelas atividades de formação
acadêmica e gestão administrativa, em sua esfera de responsabilidade. A atuação do
coordenador Dr.Lailson Ferreira da Silva, é muito boa, licenciado em História pela
Universidade Estadual do Ceará, Mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Ciências
Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professor da UNILAB desde 2015
e coordenador do curso de antropologia desta IES desde 2017. O coordenador é responsável
pela gestão do curso, convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado, e por
sua condução, além de ser por definição o presidente do Núcleo Docente Estruturante do curso,
e membro nato do Conselho do Instituto de Humanidades e Letras
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
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Justificativa para conceito 4:O coordenador tem 6 anos de experiência no magistério superior
comprovada. Na coordenação do curso de Bacharelado em Antropologia está atuando desde
abril de 2017. Anteriormente, atuou como gestor de Extensão e Responsabilidade Social e,
Monitoria em uma IES privada por 2 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 trabalha no regime de dedicação exclusiva com
carga horária semanal de 40 horas. Dessas 20 horas direcionadas para as atividades da
coordenação do curso. A relação entre o número de vagas anuais e as horas semanais dedicadas
à coordenação é 4.
2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA
para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Confirme Verificado in loco o cursos presenciais.
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 18 professores do Curso 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 professores são Doutores.
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 professores tem Regine de Dedicação exclusiva em
tempo Integral.
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)

5

Justificativa para conceito 5:Dos 18 professores do Curso 16 (88%) tem experiencia
profissional de 2 anos.
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:Conforme Verificado in loco O Curso Bacharelado.
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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 5:100% dos professores tem experiência de magistério superior
comprovada de pelo menos 3 anos.
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:Conforme avaliação in loco o Curso é presencial.
2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4
Justificativa para conceito 4:O Colegiado está institucionalizado observou-se que funciona
muito bem conforme o Art. 47. do Estatuto da UNILAB. O Colegiado de Curso de Graduação é
composto por 18 professores incluindo o Coordenador, todos os docentes, em efetivo exercício,
que ministram disciplinas ofertadas pelo Curso de Bacharelado em Antropologia. O Colegiado
conta com a participação de discentes do curso, eleitos por seus pares, com os respectivos
suplentes. O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente, a cada trinta dias, e
extraordinariamente por convocação de seu presidente ou por decisão de dois terços de seus
membros conforme observado em atas. Compete ao Colegiado de Curso: I. deliberar sobre as
atividades do Curso, de acordo com as normas estabelecidas pelo Consuni;II. fazer a
coordenação e a supervisão didático-pedagógica do Curso com vistas ao seu constante
aprimoramento e atualização;III. promover a avaliação do Curso, em articulação com os
objetivos e critérios institucionais;IV. desenvolver ações integradoras entre as demais unidades
responsáveis por componentes curriculares do curso, de forma a garantir os princípios e
finalidade da Universidade;V. elaborar e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso;VI. elaborar e
aprovar o Plano Anual das Atividades do Curso;VII. aprovar bancas de defesa de monografias,
dissertações e teses, quando couber;VIII. aprovar programas dos componentes curriculares do
curso, projetos de ensino, pesquisa e extensão, submetendo-o, em seguida, ao Conselho da
Unidade Acadêmica;IX. promover a articulação e a compatibilização das atividades e planos de
trabalho acadêmicos do Curso;X. propor e aprovar, em primeira instância, alterações no
currículo do Curso, bem como a criação e extinção de componentes curriculares;XI. avaliar as
atividades de ensino ministradas nos componentes curriculares do Curso;XII. encaminhar à
Direção da Unidade Acadêmica solicitação de providências que viabilizem o seu pleno
funcionamento; XIII. planejar a oferta de componentes curriculares;XIV. decidir sobre
procedimentos referentes aos pedidos de matrícula, trancamento, transferência ou
aproveitamento de estudos;XV. deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de
alunos referentes à sua vida acadêmica.
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:Conforme observado na documentação apresentada dos docentes
50% tem de 7 a 9 produções científica, cultural, artística ou tecnológica 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:O Curso de Bacharelado em Antropologia não oferece
disciplina a na modalidade a distância.
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:O Curso de Bacharelado em Antropologia não oferece
disciplina a na modalidade a distância.
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:O Curso de Bacharelado em Antropologia não oferece
disciplina a na modalidade a distância.
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:Conforme avaliação in loco o curso é Bacharelado em
Antropologia.
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:Conforme avaliação in loco o curso é Bacharelado em
Antropologia.
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:Conforme avaliação in loco o curso é Bacharelado em
Antropologia.

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.

3.780

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)

3

Justificativa para conceito 3:Atualmente o professores em dedicação exclusiva do curso
Antropologia, dispõem de gabinetes de trabalho de maneira suficiente. Os gabinetes estão
localizados na Unidade de Auroras . Esses estão em bom estado de conservação e condições
adequadas de trabalho. Contam com computadores a acesso a internet. Os demais docentes,
ainda, não tem gabinetes devido a paralisação e obras na Unidade de Auroras devido a falta de
recursos.
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 4
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Justificativa para conceito 4:As atividades de coordenação são realizadas em uma sala ampla
e compartilhada com mais 3 coordenadores de outros cursos da área de humanidades, História,
Sociologia e Pedagogia, localizada na unidade de Palmares 3. O referido espaço conta com
computador, internet, climatização, impressora. O espaço destinado às atividades de
coordenação do Curso de Antropologia é muito bom.
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

Justificativa para conceito 3:As Instalações da UNILAB devido ao recente processo de
implantação estão em processo de ajustes e adequações. A sala dos professores atende de
maneira suficiente as atividades docentes. Conta com acesso a internet, dispõe de computadores
e climatização.A sala dos professores está localizada no campus de Liberdade e na unidade de
Palmares I.
3.4. Salas de aula   (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para
o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 4

Justificativa para conceito 4:Embora as atividades acadêmicas ofertadas para os alunos sejam
dividades em três Campis, as salas de aulas estão todas implantadas e seguem padrão
determinado apresentando condições muito boas. Cabe destacar um ponto que necessita
atenção, como as instalações gerais ainda não foram finalizadas a questão da acessibilidade fica
prejudica.
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática   (Para fins de autorização,
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

Justificativa para conceito 3:Os alunos dispõem de laboratórios de 4 informática com acesso a
internet no campus de Liberdade, na unidade de Palmares II e unidade de Auroras. Além disso,
há rede wifi disponível em todas as unidades da IES. A Universidade dispõe de 4 laboratórios
de informática totalizando 145 computadores para uso dos alunos.A Unilab possui Laboratório
de Informática do Campus da Liberdade – Lab 01, que passou por pequenas reformas estruturais
e recebeu, também, atualização de seu parque computacional. Agora, os alunos possuem a sua
disposição 35 máquinas mais modernas com monitor de 23 polegadas, Windows 7 Professional
de 64 bits, 4GB de memória RAM, processador intel i5 e HD de capacidade de 500GB. O
Laboratório de Informática – Lab 02, localizado na Unidade Acadêmica dos Palmares, iniciou
as atividades no dia 10 de março de 2015. O Laboratório conta com 30 computadores instalados
com monitor de 23 polegadas, Windows 7 Professional de 64 bits, 4GB de memória RAM,
processador intel i5 e HD de capacidade de 500GB, sendo 28 para alunos, 01 para o técnico de
laboratório de informática e 01 para o professor. A sala que é climatizada, possui também lousa
interativa e projetor. O Laboratório de Informática – Laboratório 03, também em Palmares,
conta com 30 computadores instalados com monitor de 23 polegadas, Windows 7 Professional
de 64 bits, 4GB de memória RAM, processador intel i5 e HD de capacidade de 500GB, sendo
28 para alunos, 01 para o técnico de laboratório de informática e 01 para o professor. A sala que
é climatizada, possui também lousa interativa e projetor. O Laboratório de TI - Lab 04 - no
Campus das Auroras que tem 52 computadores com monitor de 23 polegadas, Windows 7
Professional de 64 bits, 4GB de memória RAM, processador intel i5 e HD de capacidade de
500GB, sendo 50 para alunos, 01 para o técnico de laboratório de informática e 01 para o
professor. A sala é climatizada e possui lousa interativa.
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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.

5

Justificativa para conceito 5:A Bibliografia básica apresentada no PPC, observada na
Biblioteca e disponibilizada para os alunos do Curso de Bacharelado em Antropologia tem três
títulos por unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para menos
de 5 vagas anuais para cada uma das unidades curriculares. O acervo estar informatizado e em
finalização de tombado junto ao patrimônio da IES, já que as instalações definitivas da
biblioteca não foram finalizadas.
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:A Bibliografia complementar apresentada no PPC, observada na
Biblioteca e disponibilizada para os alunos do Curso de Bacharelado em Antropologia tem
cinco títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual..
O acervo estar informatizado e em finalização de tombado junto ao patrimônio da IES, já que as
instalações definitivas da biblioteca não foram finalizadas.
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

Justificativa para conceito 3:A biblioteca disponibiliza a relação dos periódicos indexados,
fornecendo os links, no caso daqueles virtuais, e orientando o acesso de periódicos
especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 10 e
menor que 15 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo
atualizado em relação aos últimos 3 anos. Vale ressaltar a utilização do Portal de Periódicos da
CAPES como principal fonte de pesquisa.
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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado não
oferece Laboratórios didáticos especializados:.
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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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado não
oferece Laboratórios didáticos especializados.
3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios especializados.   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios
didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os
laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é obrigatório verificar a
Brinquedoteca.   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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado não
oferece Laboratórios didáticos especializados.
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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado é
ofertado na modalidade presencial.
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de Direito.
NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado em
Antropologia.
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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado em
Antropologia.
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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado em
Antropologia.
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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado em
Antropologia.
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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado em
Antropologia.
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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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado em
Antropologia.
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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado em
Antropologia.
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:Conforme avaliação in loco o Curso de Bacharelado em
Antropologia.
3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)   Obrigatório para todos os cursos que
contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 4

Justificativa para conceito 4:O Comitê de Ética em Pesquisa da Unilab (CEP/Unilab) foi
registrado no Conselho Nacional de Ética em Pesquisas (Conep), do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) em 2012 e funciona de maneira suficiente. A competência do CEP/Unilab será
analisar, com base na Resolução CNS 196/96, projetos de pesquisa envolvendo seres humanos.
O documento incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os referenciais da bioética,
autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar
os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e
ao Estado. Não há, ainda, no curso a prática em submeter as pesquisas com seres humanos ao
Comitê de Ética em Pesquisa.
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:O Curso não contempla em seu PPC a utilização de Comitê
de Ética na Utilização de Animais (CEUA)

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 Curso de Bacharelado em Antropologia está de acordo com
as as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências
Sociais - Antropologia, Ciência Política e Sociologia, Comunicação Social, Filosofia,
Geografia, História, Letras, Museologia e Serviço Social.

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:O Curso é de Bacharelado em Antropologia.
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
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Justificativa para conceito Sim:No curso as questões étnicos-raciais estão presente na
proposta curricular, uma vez que coaduna com a projeto da universidade. Isso se reflete mais
diretamente na disciplina "Antropologia das populações afro-brasileiras", bem como naquelas
voltadas para discussão em torno dos aspectos socioantropológicos do continente africano.
Todos professores envolvidos em projetos e grupos de estudo para debates em torno da
temática. Quanto a questão indígena, há a disciplina "Antropologia das Populações Indígenas" e
o um grupo de estudo voltado para discussão da temática. Esse é coordenado pela professora
Caroline Leal.

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 temática dos direitos humanos perpassa toda a formação
docente. Ou seja, é tratada dentro da perspectiva transversal nas disciplinas e atividades
realizadas pelo curso. Há uma disciplina voltada para essa discussão: "Antropologia,
movimentos sociais e direitos humanos. Além disso, vale ressaltar que a professora Violeta
Holanda desenvolve projetos e atividades nessa área.

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:Conforme observado in loco e na documentação apresentada a
UNILAB tem o setor de Acessibilidade (Seace) da UNILAB tem como objetivo reduzir e/ou
eliminar as barreiras de acessibilidade (físicas, pedagógicas, atitudinais, comunicacionais...),
promover a inclusão de alunos e servidores com deficiência, além de sensibilizar a comunidade
e academia acerca da temática da PcD. Quanto as instalações físicas em função da finalização
dos diferentes prédios a acessibilidade entra-se em fase de adequação e finalização.

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 atende art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de
1996.

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 UNILAB atende a Resolução CONAES N° 1, de
17/06/2010.

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:O Curso é de Bacharelado em Antropologia.
Critério de análise:
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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:O Curso é de Bacharelado em Antropologia.
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 de Bacharelado em Antropologia atende a Resolução
CNE/CES N° 02/2007.

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

Justificativa para conceito Sim:O curso tem duração mínima de três anos e máxima de quatro
anos e meio equivalentes respectivamente seis e nove semestres letivos e atende Resolução
CNE/CES N° 02/2007.

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.

Sim
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Justificativa para conceito Sim:Sobre a acessibilidade embora a UNILAB não apresente
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 este
fato se deve em função do termino dos processos de construção e readequação dos espaços, os
projetos apresentados para os Campus permitirá o acesso e circulação de veículos motorizados,
como ônibus e carros, além de bicicletas e pedestres, de acordo com o Decreto Nº 5.296/2004.
Além disso, espera-se que seja contemplado o acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida. Neste sentido a universidade conta com o SEACE – Setor de
Acessibilidade, o qual é responsável por elaborar, executar e gerenciar ações e pesquisas
realizadas na área de acessibilidade desta Universidade. O SEACE visa a garantir o acesso e
inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras pedagógicas,
arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais e informacionais, além de promover o cumprimento
dos requisitos legais de acessibilidade, sendo composto por uma enfermeira e três intérpretes em
Libras. A projeção de finalização está condicionada a liberação das verbas solicitadas para o
projeto.

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:A IES atende o Dec. N° 5.626/2005.

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:O Curso é de Bacharelado em Antropologia na modalidade
presencial

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:As informações relativas ao curso (Projeto Pedagógico do
Curso, Oferta de disciplinas, Corpo docente) e a instituição ( Plano de Desenvolvimento
Institucional, Regimento Interno...), estão disponivéis no site da UNILAB:
http://www.unilab.edu.br/ e, http://www.unilab.edu.br/cursos-de-graduacao/.

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:No curso contempla disciplina "Antropologia das populações
tradicionais e ecologia política" na qual se faz o debate sobre questões ambientais, a relação
homem e natureza e processos educativos. Tem-se discutido a formação de um grupo de estudo
voltado para essa temática e a elaboração de projetos ou atividades de extensão.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
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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:O Curso é Bacharelado em Antropologia.
Critério de análise:
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 ações preliminares de avaliação, análise documental do PDI e PPC e
outros documentos disponibilizados, mais as reuniões efetuadas com corpo dirigente, corpo docente, NDE,
CPA, corpo discente e entrevistas, junto aos responsáveis, para esclarecimentos durante todo o processo e
também as observações decorrentes da visita in loco realizadas para verificar as instalações (espaço físico e
equipamentos) e considerando cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas
integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por dimensão:

  
Dimensão 1 - conceito 4,36

 Dimensão 2 - conceito 4,55
 Dimensão 3 - conceito 3,78
  

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 de Reconhecimento do curso presencial de bacharelado em antropologia da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), apresenta um perfil
muito bom de qualidade.

 CONCEITO FINAL
4


