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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
@descricao_orgao_maiusculas@ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 9/2019

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:

Josélia Gomes Neves

Quesler Fagundes Camargos

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

 

i) Regimento Interno do DEINTER;

ii) Pasta com atas de reuniões do Conselho de Departamento;

iii) Pasta com atas do Conselho de Campus referentes a assuntos per�nentes ao curso;

iv) Pasta com atos legais do curso (aprovação do PPC, autorização, reconhecimento,
renovação de reconhecimento);

v) Projeto Pedagógico do Curso aprovado pelo CONSEA (original e 2 cópias. Entregar uma
cópia do PPC em versão encadernada à Biblioteca do Campus);

vi) Documentos oficiais internos que aprovaram alterações na matriz curricular do curso
(Atas das Reuniões do Conselho Superior da IES, Resolução, etc) e cópia da publicação da alteração no
D.O.U.;

vii) Estrutura curricular com ementas e bibliografia das disciplinas por semestre;

viii) Regulamentos de estágio, TCC, monografia, a�vidades complementares, avaliação de
aprendizagem, monitoria, bolsas, mobilidade;

ix) Horários das aulas e de uso de laboratórios pelo curso;

x) Planos de ensino aprovados das disciplinas do curso, referentes ao semestre em
avaliação;

xi) Calendário Acadêmico da IES/Curso de cada ano le�vo desde o início do curso;

xii) Editais do Processo Sele�vo para o curso desde seu início;

xiii) Resultados da avaliação do curso nos úl�mos três anos;

xiv) Relatórios de autoavaliação do curso;
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xv) Protocolos de compromisso e termos de saneamento de deficiências e seus relatórios
de acompanhamento, bem como os planos de melhorias do curso;

xvi) Registros de par�cipação de docentes e discentes em eventos/a�vidades de
divulgação de resultados e de ações decorrentes do curso;

xvii) Convênios da UNIR que contemplem as a�vidades do curso;

xviii) Relatório descri�vo de como o curso está trabalhando com: Educação das Relações
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; Polí�cas de Educação
Ambiental; Acessibilidade (arquitetônica e pedagógica); e Libras;

xix) Comprovação do atendimento às exigências dos §§ 1º e 2º do ar�go 99 da Portaria
Norma�va 23, de 21 de Dezembro de 2017. Afixar em local visível, junto ao Departamento, as condições
de oferta do curso. Inserir tais informações no site do Departamento;

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 16:27, 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 0103102 e
o código CRC 7CD1F77D.
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