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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
@descricao_orgao_maiusculas@ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - JI-PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2019

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 as 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:

Andreia Teschi Mo�a Souza

Carma Maria Mar�ni

Gicele Sucupira Fernandes

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

i) Relação de todo o acervo da biblioteca u�lizada pelo curso;

ii) Relação de livros, periódicos, jornais, vídeos u�lizados no curso, organizada
separadamente por cada disciplina do curso, iden�ficando a bibliografia básica e a complementar, e
constando as quan�dades existentes de cada �tulo no acervo da biblioteca do campus;

iii) Relação dos periódicos nacionais e/ou internacionais, declarados e disponíveis
u�lizados pelo curso;

iv) Plano de manutenção do Acervo da Biblioteca (caso esteja em fase de aquisição de
novos livros, anexar nota fiscal ou outros comprovantes, processos em andamento, memorandos
solicitando a aquisição);

v) Resoluções, pareceres, atos de criação e regimentos internos dos laboratórios de ensino
ou de pesquisa u�lizados pelo curso;

vi) Caso esteja em fase de aquisição de máquinas, equipamentos, so�wares aos
laboratórios de ensino ou de pesquisa, apresentar nota fiscal ou outros comprovantes, processos em
andamento, memorandos solicitando aquisição;

vii) Normas de segurança no âmbito do Campus de Ji-Paraná;

viii) Plano de atualização e manutenção da infraestrutura �sica do Campus de Ji-Paraná.

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.
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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 16:36, 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 0103103 e
o código CRC 5EC830CF.

 
Referência: Processo nº 999119640.000064/2019-06 SEI nº 0103103
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