
30/03/2019 SEI/UNIR - 0103099 - Ordem de Serviço

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=112653&infra_sistema=1… 1/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
@descricao_orgao_maiusculas@ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 6/2019

O Chefe do Departamento de Educação Intercultural (DEINTER), no exercício de suas
atribuições, considerando a proximidade de visita de comissão do MEC/INEP para avaliação do curso de
Licenciatura em Educação Básica Intercultural, considerando protocolo para recebimento de comissão de
avaliação de cursos de graduação da Diretoria de Regulação Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, e
considerando deliberação do Conselho de Departamento (CONDEP), em reunião ordinária de
26/03/2019, quanto ao início dos trabalhos cole�vos de preparação para recepção da comissão
avaliadora do MEC/INEP, resolve:

I – Designar os seguintes docentes do DEINTER para comporem Comissão para obtenção e
disponibilização de documentos e dados ins�tucionais a serem apresentados à comissão avaliadora do
MEC/INEP:

Fábio Pereira Couto

Vanúbia Sampaio dos Santos Lopes

II - A Comissão providenciará, junto aos devidos setores da UNIR, especialmente junto a
outros departamentos que já passaram recentemente por visitas in loco da comissão avaliadora do
MEC/INEP, a obtenção e disponibilização dos seguintes documentos e dados ins�tucionais:

i) Contextualização da UNIR, contendo os seguintes tópicos: Nome da mantenedora; Base
legal da mantenedora (endereço, razão social, registro no cartório e atos legais); Nome da IES; Base legal
da IES (endereço, atos legais e data da publicação no DOU); Perfil e missão da IES; Obje�vos e Metas;
Dados socioeconômicos ambientais da região; Breve histórico da IES (criação, trajetória, áreas oferecidas
no âmbito da graduação e da pós-graduação, áreas de atuação na extensão e áreas de pesquisa);
Programas Especiais de Formação Pedagógica; Polos de EAD; Campi e cursos fora de sede; Números de
docentes e demais servidores.

ii) Cer�dões nega�vas de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da UNIR.

iii) 2 cópias do Plano de Desenvolvimento Ins�tucional – PDI da UNIR.

iv) 2 cópias do Estatuto da UNIR.

v) 2 cópias do Regimento Geral da UNIR e resoluções posteriores.

vi) Organograma Geral da UNIR.

vii) Portaria de criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a relação dos membros
atuais.

viii) Outras portarias e/ou pareceres referentes à CPA.

ix) Relatórios referentes aos úl�mos processos avalia�vos da CPA.

x) Atas das reuniões da CPA.

xi) Resoluções internas sobre CPA.

xii) Instrumentos de avaliação ins�tucional existentes, inclusive com instrumentos e
relatórios de aplicação e providências posteriores.

xiii) Projeto encaminhado ao INEP e o modelo de avaliação.
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xiv) Relatório de avaliação ins�tucional enviado ao INEP/MEC.

xv) Resoluções da UNIR referentes às polí�cas de gestão.

xvi) Resoluções da UNIR referentes às polí�cas de ensino de graduação.

xvii) Resoluções da UNIR referentes às polí�cas de pós-graduação e pesquisa.

xviii) Resoluções da UNIR referentes às polí�cas de cultura, extensão e assuntos estudan�s.

xix) Programas ins�tucionais de apoio pedagógico, atendimento extraclasse, apoio
psicológico e a�vidades de nivelamento.

xx) Planos, projetos, a�vidades, capacitações e polí�cas voltadas aos docentes.

xxi) Plano de Cargos e Carreira Docente e do Pessoal Técnico Administra�vo.

xxii) Quadro de carreira da Ins�tuição para Corpo Docente e do Pessoal Técnico
Administra�vo (registrado e homologado pelo órgão competente e Ministério do Trabalho e do
Emprego).

xxiii) Plano de Capacitação do Pessoal Docente e Técnico Administra�vo.

 

III – Cada documento deverá ser organizado pela Comissão em formado pdf e em versão
impressa, disponibilizado em pasta individual, com iden�ficação do assunto na capa da pasta;

IV – A Comissão terá 15 (quinze) dias para concluir os trabalhos e entregar a
documentação à Chefia do Departamento de Educação Intercultural;

V – Esta Ordem de Serviço entra em vigor a par�r desta data, revogadas as disposições em
contrário.

 

Ji-Paraná, 30 de março de 2019

 

Prof. Dr. Kécio Gonçalves Leite
Chefe do Departamento de Educação Intercultural

Portaria nº 673/2018/GR/UNIR, de 04 de setembro de 2018

Documento assinado eletronicamente por KECIO GONCALVES LEITE, Chefe de Departamento, em
30/03/2019, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0103099 e
o código CRC 814942A4.
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