FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO ACADÊMICA
PLANO DE MELHORIA PARA O CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Considerando o lapso temporal entre a data da avaliação e a efetivação do protocolo de
compromisso, informa-se que:
Quanto a exigência da disciplina de LIBRAS, está atendida desde o ano de 2010, conforme anotado
nos autos de nº 23118.003027/2009-89, que acrescentou a disciplina no projeto pedagógico do
curso através da Resolução 234/CONSEA, de 09 de junho de 2010.
Quanto a exigência de Acessibilidade, foi aberta portaria de ordem de serviço criando comissão de
acessibilidade, sob o número 1055/GR/UNIR de 27/11/2013. Foi concluída licitação para
contratação de projeto de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário às pessoas com
necessidades especiais, que será elaborado no primeiro semestre de 2014.
Quanto a limpeza e manutenção do campus, o Contrato 045/2012 foi celebrado entre a Instituição e
a Empresa ARAUNA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES Ltda. Tendo como objeto os serviços de
limpeza e conservação das áreas internas e externas da UNIR.
No queconcerne a execução dos serviços de iluminação do campus de Porto Velho, os serviços são
executados por servidores/Eletricistas, desta IFES. (Memorando nº 28/CSG-PVH/DASG/PRAD).
Quanto a existência do NDE, foi aprovado o processo de nº 23118.000951/2011-28, contando com
o parecer 1148/CGR, que alterou dispositivos do PPC que passou a contar com o NDE. Ademais, o
colegiado aprovou os integrantes por meio da portaria nº 68/2012. O NDE está regularmente
constituído.
Quanto a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, foi aprovada a atualização da Matriz
Curricular do PPC, com a inclusão de várias disciplinas, tendo sido tramitado o processo nº
23118.000951/2011-28, tendo sido aprovada reformulação através do parecer n° 1148/GR.
Considerando que grande parte dos itens das três dimensões foram atendidos e estão implementados
no curso, assumimos a tarefa de efetivar melhorias acadêmicas, notadamente:
1º Quanto aos livros da bibliografia básica e complementar, noticia que esses já foram solicitados
junto a biblioteca central, pró- reitoria de planejamento e demais instâncias atinentes à licitações.
Ações: Reiterar solicitação e acompanhar a aquisição de livros (de responsabilidade da comissão de
compras e da reitoria)
Metas a serem alcançadas: efetivar a aquisição do material bibliográfico.
Responsáveis pela execução da medida: conselho departamental, bibioteca e reitoria.
Prazo máximo para cumprimento: 12 meses
2º Periódicos especializados, indexados e coerentes:
Ações: Reiterar solicitação e acompanhar a aquisição.
Metas a serem alcançadas: efetivar aquisição do material bibliográfico
Responsáveis pela execução da medida: conselho departamental, bibioteca e reitoria.
Prazo máximo para cumprimento: 12 meses
3º Implementação das Políticas Institucionais constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional

- PDI.
Ações: Reformulação do PDI.
Metas a Serem Alcançadas: implementar as políticas institucionais constantes no PDI, no âmbito do
curso.
Responsáveis pela execução da medida: A reformulação do PDI está sob responsabilidade da
comissão designada através da portaria nº 103/2014/GR/UNIR, de 29 de janeiro de 2014. A
implementação do PDI será de responsabilidade dos órgãos competentes desta Instituição e será
acompanhada pela CPA.
Prazo máximo para cumprimento: novembro de 2014.
4º Autoavaliação do curso:
Ação: Implementação das políticas institucionais para a autoavaliação do curso.
Metas a serem alcançadas: Realizar a autoavaliação do curso.
Responsáveis pela execução da medida: conselho departamental, CPA, PROGRAD.
Prazo máximo para cumprimento: 12 meses
5º Reformulação do Projeto Político Pedagógico:
Ação: Nova reformulação: Considerando o decurso de dez anos da primeira formulação do PPC,
bem como alterações legislativas que dizem respeito ao curso, como a legislação que tornou
obrigatório o ensino de Sociologia em todos os anos do Ensino Médio, bem como modificação da
LDB que tornou obrigatório o estudo de cultura indígena e afro-brasileira, discute-se a reformulação
total do PPC.
Metas a serem alcançadas: Reformulação do PPC.
Responsáveis pela execução da medida: NDE, Conselho de Departamento, Conselho de Núcleo,
PROGRAD, CONSEA.
Prazo máximo para cumprimento: 12 meses

