Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Campus José Ribeiro Filho – Porto Velho
Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso.

RELATÓRIO FINAL DE CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE
COMPROMISSO UNIR/SERES-MEC
A Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso foi designada pela
Portaria nº 01/2014/PROGRAD/UNIR de 03/01/2014 da Pró-Reitoria de Graduação da
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, publicada no Boletim de Serviços nº
02 de 09/01/2014. O objetivo da referida Comissão foi acompanhar o cumprimento do
Protocolo de Compromisso celebrado entre a Universidade Federal de Rondônia – UNIR e a
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES do Ministério da
Educação – MEC. A Comissão se dedicou ao saneamento das fragilidades apontadas por
ocasião do resultado insatisfatório no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes –
ENADE e no Conceito Preliminar de Curso – CPC do Curso de Ciências Econômicas da
UNIR, referentes aos anos de 2009 e 2012. Dando continuidade aos trabalhos, vem apresentar
relatório final de execução do Protocolo de Compromisso, apresentando as Dimensões 1,
composta por seis ações, Dimensão 2, composta por quatro ações e Dimensão 3, composta
por duas ações, conforme segue.

DIMENSÃO 1:

AÇÃO 04
Esta ação considera que a IES deverá reestruturar e implementar de forma suficiente
o Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
Nova versão do PPC do curso de Ciências Econômicas foi elaborada por meio do
trabalho de estruturação desenvolvido pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE, e aprovada
no Conselho de Departamento de Economia – CONDEP e no Conselho do Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas – NUCSA da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, e
também aprovada na Câmara de Graduação do Conselho Acadêmico - CONSEA da UNIR. A
publicação da aprovação do PPC foi feita no Boletim de Serviço da UNIR n. 74 de
19/08/2014.
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O PPC foi reformulado em consonância com as Diretrizes Curriculares para os
cursos de Ciências Econômicas, bacharelado, estabelecidas pela Resolução nº 04, de 13 de
julho de 2007, do Conselho Nacional de Educação – CNE do Ministério da Educação – MEC.
Como principais inovações, destacam-se: a) inclusão de 120 horas para Atividades
Complementares, em que os alunos participarão de atividades de pesquisa, extensão e Estágio
Supervisionado; b) inclusão de disciplinas como Economia Política, Microeconomia III,
Regulação Econômica e Defesa da Concorrência e o desmembramento da disciplina Evolução
das Ideias Econômicas em duas disciplinas: História Econômica Geral e História do
Pensamento Econômico. Essas mudanças possibilitarão aos acadêmicos do curso de Ciências
Econômicas da UNIR um melhor desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes – ENADE, por ampliar a carga horária de conteúdos que constantemente são
objetos de perguntas no ENADE. Contudo, o novo PPC mantém sua proposta de formar
profissionais para a área pública e privada, contemplando conteúdos disciplinares para a área
profissional e que abrange questões regionais.

AÇÃO 05
Conforme a ação 5, a IES deverá garantir que o número de vagas
previstas/implantadas corresponda, de maneira suficiente, à dimensão do corpo docente e às
condições de infraestrutura da IES.
Esta ação, quanto ao número de vagas previstas/implantadas e sua correspondência
com a dimensão do corpo docente já está em conformidade, o que pode ser observado no
quadro abaixo.

Curso
Ciências
Econômicas

Turmas
atendidas
4

Número de
alunos no curso
200

Número de
professores
13

Aluno/professor
15,38

Quadro 1: Relação Aluno/Professor do Curso de Ciências Econômicas da UNIR.
Fonte: Departamento Acadêmico de Economia.

Levou-se em consideração para o cálculo, apenas os professores em atuação,
excluindo-se um professor que se encontra legalmente afastado para cursar doutorado até o
ano letivo de 2017.
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No quesito infraestrutura, na ação 14 será descrita a infraestrutura e sua adequação às
ações do curso.

AÇÃO 06
O estágio curricular supervisionado está contemplado no novo PPC como parte das
atividades complementares, sendo uma atividade opcional, uma vez que não está contemplada
nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Econômicas a obrigatoriedade de
estágio curricular supervisionado. Para sua implementação, já está previsto toda a
metodologia de acompanhamento, monitoramento e avaliação da atividade, sendo que tal
atividade, assim como o Projeto Pedagógico do Curso, já se encontra regulamentada junto ao
Conselho Superior Acadêmico.
Os trabalhos de conclusão de curso, nomeadamente, monografias, são atividades que
fazem parte do requisito final de conclusão de curso, nesse sentido, estão contemplados e
regulamentados no PPC do curso.

AÇÃO 07
A Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis – PROCEA tem ações que
visam atender os alunos quanto ao apoio extraclasse e psicopedagógico. Em especial ao apoio
psicopedagógico, o mesmo é atualmente fornecido por esta IFES por meio da Clínica de
Psicologia da UNIR, coordenada pelo Departamento de Psicologia, localizada ao lado do
Prédio da UNIR/Centro.
Em relação às atividades de nivelamento, são realizadas cursos de extensão
específicos para o curso de Ciências Econômicas, buscando o nivelamento de disciplinas. A
mesma ação se refere a atividades extracurriculares não computadas como complementares, e
intercâmbios os quais ocorrem através de diversas ações promovidas pela UNIR.
O centro acadêmico do curso funcionou até 2010, atualmente encontra-se paralisado,
embora tenha toda documentação de criação e manutenção. O curso funciona no período
noturno, a maioria dos alunos são trabalhadores, e no geral, com idade acima da média dos
alunos de outros cursos que são oferecidos em outros turnos, sendo que dos cursos que
funcionam no mesmo período, há pouco engajamento nessa atividade política.
Como forma de fortalecimento da representatividade, o Programa de Educação
Tutorial – PET/ Economia tem ações voltadas para a interação entre os discentes e docentes.
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Além disso, conta com o CORECON ACADÊMICO, ação desenvolvida por alunos em
parceria com o Conselho Regional de Economia de Rondônia – CORECON/RO, na qual 03
(três) acadêmicos do curso de Ciências Econômicas da UNIR fazem parte da diretoria do
Corecon Acadêmico, entre eles, o presidente. O CORECON Acadêmico atua, de certa forma,
como um Centro Acadêmico, servindo de elo entre o Departamento Acadêmico de Economia
e o CORECON, nas atividades exercidas conjuntamente entre as organizações, e atuando
junto ao Departamento de Economia nas ações de interesse acadêmico.
A UNIR oferece opções de intercâmbio por meio da Pró-reitoria de Cultura,
Extensão e Assuntos Estudantis.

AÇÃO 08
A ação 08 indica que a IES deverá implementar de maneira suficiente as ações
acadêmico-administrativas decorrentes dos relatórios produzidos pela autoavaliação e pela
avaliação externa (ENADE e outros).
A UNIR aprovou, recentemente, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
para o período 2014-2018. A elaboração se pautou no trabalho da Comissão Permanente de
Avaliação – CPAv da UNIR, que fez o levantamento do atual diagnóstico da Instituição. A
CPAv também disponibilizou em sítio na internet as informações de seus levantamentos, bem
como comunicações à comunidade acadêmica. A atual gestão da PROGRAD demonstra-se
interessada no desenvolvimento dos cursos de graduação, uma vez que vem colaborando com
fornecimento de informações externas e acompanhamento efetivo.

AÇÃO 09
A ação 09 refere-se aos processos de ensino-aprendizagem, procedimentos de
avaliação, que atendam, de maneira suficiente à concepção do curso definida no PPC, e que já
está em conformidade com o mesmo.
Esta IFES possui instrumentos para a relação ensino-aprendizagem, tais quais:
Resolução do CONSEA nº 251 (antiga) e atual 60 (procedimento de avaliação de alunos),
onde tem realizado reuniões constantes acerca das questões pedagógicas, abordando aspectos
do processo ensino-aprendizagem e os procedimentos de avaliação.
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DIMENSÃO 2:

AÇÃO 10
A Ação 10 determina que a IES deverá reestruturar o corpo docente de modo a
garantir um Núcleo Docente Estruturante (NDE) para o curso, implantado de forma suficiente
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento e
avaliação do PPC.
O curso de Ciências Econômicas já atende a presente ação, uma vez que quase a
totalidade do corpo docente já possui titulação de mestres ou doutores, sendo que apenas um
docente possui a titulação de especialista. Um professor do quadro, com titulação de mestre já
se encontra em fase de doutoramento e em 2014 há previsão para outros dois professores com
titulação de mestre saírem para doutorado. As informações constantes desta ação consta no
Quadro 2.

Ordem

Nome do Docente

01

Aldenor José Neves

02

Edilson
Nascimento

Lobo

do

Titulação

Regime de
Trabalho

Lattes

Mestre

T-20

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
al/visualizacv.do?id=K4162731J1

Especialista

DE

Não possui

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
al/visualizacv.do?id=K4786580U5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
04
Jonas Cardoso
Doutor
DE
al/visualizacv.do?id=K4771855T5
José
Evandro
Bastos
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
05
Mestre
T-40
Oliveira
al/visualizacv.do?id=K4700283J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
06
Luiz Carlos de Freitas
Mestre
DE
al/visualizacv.do?id=K4751659E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
07
Luis Fernando Maia Lima
Doutor
DE
al/visualizacv.do?id=K4700710P5
Manuel Antonio Valdés
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
08
Doutor
DE
Borrero
al/visualizacv.do?id=K4761863A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
09
Maurílio Galvão da Silva
Mestre
T-40
al/visualizacv.do?id=K4757828U0
Neima Quele Almeida Da
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
10
Mestre
DE
Silva
al/visualizacv.do?id=K4445914Z6
Otacilio
Moreira
de
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
11
Mestre
DE
Carvalho Costa
al/visualizacv.do?id=K4230395H6
Silvio Rodrigues Persivo
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
12
Doutor
DE
Cunha
al/visualizacv.do?id=K4125877D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextu
13
Valdivino Crispim de Souza
Mestre
T-20
al/visualizacv.do?id=K4162659Z2
http://lattes.cnpq.br/86487728178249
14
Walberti Saith
Mestre
DE
94
Quadro 2: Relação do Corpo Docente Lotado no Departamento Acadêmico de Economia da UNIR.
03

Israel Xavier Batista

Mestre

DE
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Fonte: Departamento Acadêmico de Economia.
Legenda: DE = Dedicação Exclusiva T-20 = Regime de 20 horas e T-40 = Regime de 40 horas

Diante da titulação do Corpo Docente do curso de Ciências Econômicas, a Reitora da
UNIR designou o Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso de Ciências Econômicas. O
NDE foi designado pela Portaria nº 888/2012/GR/UNIR de 16/10/2012, da Reitoria da UNIR,
publicada no Boletim de Serviços nº 81 de 18/10/2012,

composta, inicialmente, pelos

seguintes membros: Prof. Dr. Manuel Antônio Valdés Borrero (coordenador), Prof. Dr. Jonas
Cardoso (vice-coordenador), Prof. Me. Walberti Saith (membro) e Prof. Me. Otacílio Moreira
de Carvalho Costa (membro). Posteriormente, buscando atender a Resolução nº
285/CONSEA/UNIR de 21/09/2012 do Conselho Superior Acadêmico da UNIR (CONSEA),
que dispõe sobre a criação do NDE para todos os cursos de graduação da UNIR, que
determina no parágrafo 1º do artigo 3º que o NDE deve ser composto por 05 docentes
atuantes no curso de graduação, foi incluído o nome do Prof. Dr. Luis Fernando Maia Lima
como membro, por meio da Portaria nº 266/2013/GR/UNIR, de 09/04/2013, da Reitoria da
UNIR, publicada no Boletim de Serviços nº 33 de 09/04/2013. Por fim, por meio da Portaria
nº 957/2013/GR/UNIR, de 14/10/2013, da Reitoria da UNIR, publicada no Boletim de
Serviços nº 95 de 16/10/2013, a Profa. Ma. Neima Quele Almeida da Silva passou a substituir
o Prof. Me. Walberti Saith como membro do NDE, em virtude do afastamento do Prof.
Walberti para cursar doutorado.
O NDE do curso de Ciências Econômicas é composto atualmente pelos docentes: Dr.
Manuel Antônio Valdés Borrero (coordenador); Dr. Jonas Cardoso (vice-coordenador); Dr.
Luis Fernando Maia Lima (membro); Ms. Otacílio Moreira de Carvalho Costa (membro); e
Ms. Neima Quele Almeida da Silva (membro). O NDE do curso de Ciências Econômicas da
UNIR atende, desta forma, a Resolução nº 285/CONSEA de 21/09/2012 do Conselho
Superior Acadêmico da UNIR (CONSEA), que dispõe sobre a criação do NDE para todos os
cursos de graduação da UNIR, que determina que o NDE deverá ser composto por, pelo
menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programa de pós-graduação
stricto sensu, pelo menos 20% em regime de trabalho integral e preferencialmente com maior
experiência docente na instituição (incisos I, II e III, § 1º do artigo 3º da Resolução
285/CONSEA). Cabe ressaltar que todos os docentes que compõem o NDE do curso de
Ciências Econômicas possui titulação de mestre ou doutor e todos atuam com regime de
trabalho integral (Dedicação Exclusiva).
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O NDE já vem atuando desde sua composição na reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso de Ciências Econômicas, que já se encontra com o projeto concluído e
aprovado no CONSEA.

AÇÃO 11
A Ação 11, constante da Dimensão 2, determina que a IES deverá garantir, para os
cursos de bacharelado e licenciatura, mínimo de 30% do corpo docente com titulação em
programas de pós-graduação stricto sensu. De acordo com o Quadro 2, o curso de Ciências
Econômicas já atende a presente ação, uma vez que, do total de 14 docentes, 13 possuem
título de mestre ou doutor, uma proporção de 92,8% do corpo docente com titulação em
programas de pós-graduação stricto sensu.

AÇÃO 12
A Ação 12 determina que a IES deverá garantir mínimo de 33% do corpo docente
com regime de trabalho de tempo parcial ou integral. O curso de Ciências Econômicas da
UNIR já atende a presente ação. Conforme consta no Quadro 2, dos 14 docentes lotados no
Departamento de Economia da UNIR, 10 atuam em regime de trabalho integral com
Dedicação Exclusiva, o que dá um percentual de 71,4% do corpo docente, e outros 02
docentes atuam em regime de 40 horas (14,2% do corpo docente) e outros 02 docentes em
regime de trabalho de 20 horas (14,2% do corpo docente). O Departamento não possui
professores substitutos ou temporários lotados no curso de Ciências Econômicas nem
professores colaboradores credenciados, todos os docentes pertencem ao quadro de docentes
de carreira da União e atuam em regime parcial ou integral de trabalho.

AÇÃO 13
A Ação 13 determina que a IES deverá garantir que um contingente maior que 40%
do corpo docente previsto/efetivo possua experiência profissional (excluída as atividades no
magistério superior) de, pelo menos, 02 (dois) anos para bacharelados e licenciaturas ou 03
(três) anos para cursos superiores de tecnologia.
O quadro 3 apresenta o perfil dos professores do Curso.
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Nome do Docente
Aldenor José Neves
Israel Xavier Batista
José Evandro Bastos Oliveira
Manuel Antonio Valdés Borrero

Atividade/Função/ Organização
Economista, Diretor Financeiro e Orçamentário
do Ministério Público do Estado de Rondônia
Secretário Municipal de Planejamento e
Coordenação do Município de Porto Velho/RO
Economista no Governo do Estado de Rondônia

Período
2003 – Atual
2005/2009
1979/1986

Economista do Governo do Estado de Rondônia
1973/1997
de 1973 a 1997
Secretário Municipal de Planejamento e
Março de 1990 a
Maurílio Galvão da Silva
Coordenação de Rolim de Moura/RO
Janeiro de 1992
Secretário Municipal de Administração e
Janeiro de 1978 a
Fazenda de Ariquemes/RO.
Janeiro de 1979
Economista na Secretaria de Estado da Saúde de
Janeiro de 2011 a
Neima Quele Almeida Da Silva
Rondônia.
/2013
Economista da Agência IDARON – Governo de
Otacilio Moreira de Carvalho Costa
2003/2010
Rondônia
Auditor e Conselheiro no Tribunal de Contas do
Valdivino Crispim de Souza
2000 – Atual
Estado de Rondônia – TCERO
Quadro 03: Experiência Profissional como Economistas dos Docentes Lotados no Departamento Acadêmico de
Economia
Fonte: Departamento Acadêmico de Economia

O Departamento de Economia da UNIR já atende a presente ação, sendo que do total
de 14 docentes lotados no Departamento, oito docentes possuem experiência profissional de,
pelo menos, 2 (dois) anos como economistas, conforme demonstrado no Quadro 03.

DIMENSÃO 3

AÇÃO 14
Em relação à ação 14 que se refere à disponibilização de salas de aula, há o número
adequado de salas de aula, sendo quatro períodos ocorrendo por semestre com uma sala para
cada. Exceção para o ano de 2014 que, por não haver entrada de novos discentes, conta com
apenas três períodos em andamento.
Para o curso de Ciências Econômicas, há disponíveis 4 salas de aula com dimensões
de 8m (oito metros) de largura por 8m (oito metros) de comprimento, totalizando 64m²
(sessenta e quatro metros quadrados). As salas são climatizadas com aparelhos de ar
condicionados de 36.000 BTU’s, devidamente iluminadas, possuindo quadro branco tamanho
padrão, 50 mesas e 50 carteiras para os alunos, além de uma mesa e uma cadeira para o
docente. As salas encontram-se em perfeito estado de uso e conservação, todas revestidas em
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material cerâmico e passam por duas limpezas semanais. As salas de aula ficam no 2º piso do
Bloco 1G, o qual possui rampa de acesso. No referido bloco há banheiros feminino e
masculino, também dentro das exigências de acessibilidade.
Além da estrutura física para as aulas, a UNIR disponibiliza uma sala para
funcionamento do Departamento acadêmico de Economia de 3m (três metros) de largura por
8m (oito metros) de comprimento, totalizando 24m² (vinte e quatro metros quadrados), onde
são executadas as ações administrativas e de coordenação acadêmica. Também disponibiliza
uma sala de igual tamanho para as ações do Programa de Educação Tutorial – PET em
Economia, onde são executadas todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão do PET.
O Departamento Acadêmico de Economia possui em sua estrutura três projetores de
multimídia e três Notebooks para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, possuindo
ainda um computador completo para as atividades administrativas e de coordenação de curso.
No PET/Economia, há disponíveis três notebooks para as atividades de ensino,
pesquisa e extensão do grupo, e as ações também são desenvolvidas no Auditório do NUCSA,
disponibilizado a todos os cursos do Núcleo. O Auditório, com capacidade para 80 pessoas,
possui cerca de 86m² (oitenta e seis metros quadrados), central de ar condicionado de 36.000
BTU’s, mesa de reunião, quadro branco tamanho padrão, tela de projeção e projetor de
multimídia, estando em ótimo estado de uso e conservação, com boa iluminação e acústica.
Para as atividades de planejamento de aula, a UNIR, por meio do Núcleo de Ciências
Sociais Aplicadas – NUCSA, disponibiliza uma sala de 48m² (quarenta e oito metros
quadrados) para os professores do Núcleo, contendo uma mesa de reunião e 12 cadeiras. Na
sala da Secretaria do NUCSA há disponível 4 computadores completos com acesso à internet
para os professores elaborarem suas aulas, avaliações, trabalhos, e se comunicarem com os
acadêmicos.
Todos esses ambientes e equipamentos possibilitam aos professores elaborarem suas
aulas e outras atividades docentes, como correção de provas e trabalhos, atendimento aos
acadêmicos, e ao Departamento de Economia as atividades administrativas e de coordenação
de curso, no atendimento às demandas acadêmicas.

AÇÃO 15
Em relação à ação 15, a UNIR já disponibilizou laboratórios para diversos cursos,
havendo um laboratório específico para uso do curso de Ciências Econômicas, contendo 30
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microcomputadores completos com acesso à internet, 30 mesas e 30 cadeiras, um aparelho
central de ar condicionado de 36.000 BTU’s, o laboratório se localiza em uma sala de 64m²
(sessenta e quatro metros quadrados), onde são ofertados cursos de extensão, cursos de
nivelamento e, também, utilizado para aulas práticas, principalmente de matemática,
estatística e econometria.
O Departamento de Economia solicitou junto ao Núcleo de Ciências Sociais
Aplicadas – NUCSA a aquisição de software na área de econometria e outro na área de
economia, para instalação nos microcomputadores do laboratório. Estes softwares serão
utilizados para as aulas de econometria e estatística e para os projetos de extensão e cursos de
extensão.

AÇÃO 16
Em relação à ação 16, que se refere ao acervo, a IES já garante acervo da bibliografia
básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, disponíveis na proporção média de
1 exemplar para a faixa de 10 vagas anuais autorizadas. Foi informado que a Biblioteca
Central da UNIR já providenciou a compra de 67 títulos, totalizando 457 exemplares de
livros, o que equivale a oito unidades por disciplina. Essa aquisição atualiza toda a demanda
para o curso de Ciências Econômicas em relação ao PPC reformulado.

AÇÃO 17
A ação 17, que se refere a questões relacionadas com Núcleo de Prática Jurídica, não
se aplica ao curso de Economia.
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