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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
@descricao_orgao_maiusculas@ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 8/2019

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 servidores do DEINTER para comporem Comissão para obtenção e
disponibilização de documentos e dados ins�tucionais a serem apresentados à comissão avaliadora do
MEC/INEP:

Diones Clei Teodoro Lopes

Carlos Alexandre Barros Trubiliano

II - A Comissão providenciará, junto aos devidos setores da UNIR, a obtenção e
disponibilização dos seguintes documentos e dados ins�tucionais:

i) Tabela contendo o número de alunos matriculados por turma, por semestre.

ii) Alguns Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) dos alunos.

iii) Alguns Relatórios de Estágio dos alunos.

iv) Alguns Relatórios de Monitoria.

v) Alguns relatórios de a�vidades complementares dos alunos com comprovantes

vi) Pasta com a relação dos alunos nos programas de monitoria acadêmica, mobilidade
acadêmica, Programa de Bolsa de Iniciação Cien�fica – PIBIC,  Programa de Bolsa de Iniciação a Docência
– PIBID, Programa Residência Pedagógica, Programa de Educação Tutorial – PET ou outros programas e
projetos com par�cipação de alunos do curso.

vii) Documentos que comprovem a realização de a�vidades pelos alunos, de iniciação
cien�fica, iniciação à docência, PET, a�vidades complementares, TCC, estágio, etc. com orientação por
professores do curso;

viii) Pasta com a relação dos alunos que recebem auxílio estudan�l (PNAES, Bolsa
Permanência, etc).

ix) Pasta com a relação dos alunos que estão exercendo estágio.

x) Planilha com relação dos alunos egressos do curso, contendo ano de ingresso e de
conclusão do curso, �tulo do TCC e se está atuando como docente.

xi) Tabela com dados de projetos de pesquisa e de extensão concluídos e em andamento
com a par�cipação de docentes e alunos do curso.

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;
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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 16:17, 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 0103101 e
o código CRC B89C5B70.
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