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APRESENTAÇÃO PDI 
 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento decisivo na tarefa de 

reconstrução institucional da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, instituição da qual 

fazemos parte e para a qual aspiramos melhorias de toda a natureza. O PDI/UNIR está projetado 

para ser executado nos próximos cinco anos, abrangendo, deste modo, o quinquênio que se 

estenderá de 2014 até 2018. 

Ele é essencialmente um plano estratégico, partindo da UNIR que temos e estabelecendo 

a UNIR que queremos, transcendendo a atual administração. Não pode ser confundido com um 

“projeto de governo”, mas deve ser encampado como um “plano de estado”. Será um norte 

estabelecido pela e para a comunidade acadêmica. 

O conceito de encontrar um norte é uma longa permanência linguística datada do século 

XVI, quando navios portugueses, que voltavam da Índia, não podiam costear a África em direção 

à origem, porque seriam levados de volta ao sul do continente pelas correntes marítimas. Era 

preciso que a caravela se afastasse da costa africana para o desconhecido oceano, perdendo os 

pontos de referência. À noite, os marinheiros se reuniam no tombadilho, olhos postos no céu à 

procura da Estrela Polar, a última estrela da cauda da constelação da Ursa Menor, que indica 

sempre o polo norte da Terra. Com o quadrante alinhado à Estrela Polar, determinava-se a 

latitude, ou seja, o lugar em que a caravela estava na imensidão do oceano. Na exata latitude, 

adernava-se a nau e se chegava à Foz do Rio Tejo. 

Assim, passados quatrocentos anos, quando queremos nos referir a um momento em que 

é imperioso encontrar o rumo, apontar a direção, não ficar perdido, falamos em nortear. Ou 

seja, o PDI responde a pergunta fundamental: em que latitude, em que lugar da Amazônia e do 

Brasil, encontra-se a nossa Universidade e quais caminhos devemos trilhar em busca de um 

porto seguro. 

Nos últimos anos, a UNIR navegou sem rumo. Em 2006, foi realizada uma Avaliação 

Institucional que não prosperou para um Plano de Desenvolvimento Institucional. Dois anos 

depois, a Universidade foi engolfada pelo Projeto REUNI, que possibilitou a abertura de dezoito 

novos cursos de graduação, o início de novas obras, a contratação de novos docentes. Em 2011, a 

UNIR mergulhou em grave crise administrativa, que culminou na mudança de gestão. Assim, 

desde maio de 2012, tenho a honra de estar Reitora da UNIR. 

O quadro encontrado era de devastação. Os novos cursos funcionavam precariamente; 

os concursos públicos denunciados por irregularidades diversas; a fundação de apoio à UNIR, 

em processo de liquidação, fechada por ordem judicial; alunos revoltados com a falta de 

condições mínimas de estudo; servidores técnicos e docentes desmotivados; as obras paralisadas; 

e a UNIR, para a tristeza dos que nela acreditam, frequentava mais as páginas policiais do que os 

periódicos científicos. O caos estava instalado em nossa instituição. 

Mas a instituição UNIR, para além de um conceito sociológico, é um equipamento social 

indispensável ao Estado de Rondônia e tem um papel fundamental na sua construção e 
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consolidação. Ela foi fundada em 1982 e, desde então, tem formado os técnicos e os docentes que 

lideram e fazem funcionar as funções de Estado. Como Universidade multiCampi, contempla 

grande parte dos municípios e alcança, praticamente, toda a população do estado. É a única 

Universidade Federal a ofertar ensino superior público e gratuito em Rondônia, espraiando-se 

da fronteira com a Bolívia até a fronteira de Mato Grosso. 

Com a sede na capital, Porto Velho, a UNIR passa pelas dificuldades administrativas 

institucionais comuns às universidades multiCampi, dificuldades que geram certa insatisfação 

nos demais municípios do estado. Por isso mesmo, tornou-se indispensável pensar em seu 

desmembramento com a criação de uma nova Universidade Federal em Rondônia, com recursos 

próprios que atendam as suas múltiplas demandas. O PDI contempla esse anseio a ser 

concretizado em um futuro próximo. 

No entanto, este PDI projeta, para os próximos cinco anos, uma Universidade que se 

consolide e se amplie, tanto nas suas atividades de ensino de graduação e pós-graduação, quanto 

nas atividades de pesquisa e extensão: a tríade fundamental inscrita na Constituição. Esta 

mudança de rumos na UNIR tornou-se, hoje, possível em razão de sua atual capacidade 

instalada, do seu renovado capital humano. Porém, seu futuro vai depender do compromisso 

assumido por todos os de seus servidores. 

O planejamento estratégico, utilizado como metodologia na formulação do PDI, 

privilegiou a participação da comunidade acadêmica, seja disponibilizando a Avaliação 

Institucional por meio de questionário eletrônico, seja por reunião presencial com as lideranças. 

Do mais eminente professor, ao mais anônimo estudante, passando pela sociedade rondoniense, 

todos foram chamados a opinar, a sugerir, a propor, a indicar os rumos da UNIR para os 

próximos cinco anos. 

O resultado obtido foi além das nossas expectativas. Em um tempo de profundo 

individualismo, quando cada um parece preocupado consigo, centenas de pessoas responderam 

as perguntas dos nossos questionários; dezenas de pessoas compareceram às reuniões, 

apresentando ideias, contestando, debatendo, defendendo sua concepção de Universidade. 

Com o PDI consolidado por uma equipe técnica, que dedicou o melhor do seu talento à 

tarefa, coube ao Conselho Universitário da UNIR apresentar suas ponderações e afinal aprovar o 

documento basilar de qualquer Instituição. Com ele abandonamos o laissez-faire, o deixai fazer, 

e enfrentamos o devir, o vir a ser.   

Este é o Plano de Desenvolvimento Institucional que apresentamos à comunidade 

universitária. Ele não é perfeito, posto que formulado por humanos, herdeiros da imperfeição. 

Ele não é completo, posto que a completude é fruto de um processo construtivo no devir. Mas ele 

é o possível, realizado com o melhor das nossas capacidades, com as circunstâncias que vivemos. 

Ele é o resultado do espírito do nosso tempo, da vontade de realizar uma nova ordem, em que o 

sentimento coletivo se sobrepõe ao inconformismo anacrônico e solitário.                    
 

Prof.ª Dra. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 
Reitora da UNIR 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 
Este documento trata-se do Plano de Desenvolvimento Institucional da 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR. O trabalho foi desenvolvido em razão da 

emergência no processo de regulamentação institucional, mas proposto também 

com efeito mobilizador, que resultou um instrumento para o exercício do 

planejamento de forma realista e mais recorrente na instituição. 

Ele é concebido como um importante instrumento para gestão do ensino 

superior público brasileiro. Como proposta de governo, é estabelecido em razão das 

atribuições do Ministério da Educação por credenciar e/ou reconhecer cursos, já a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O Decreto 3.860/2001 já definia o 

PDI como um instrumento para credenciamento das IES e um importante item para 

avaliação institucional. Entretanto, percebe-se a ausência de uma conexão entre as 

atividades de supervisão e reconhecimento dos cursos de ensino superior.  

Gradativamente esse instrumento foi se constituindo como uma condição necessária 

para o acompanhamento da qualidade da oferta e dos resultados presentes e 

futuros da educação superior no país. 

Na UNIR, a elaboração do PDI é competência atribuída à Pró-Reitoria de 

Planejamento (PROPLAN), que sempre considerou imprescindível a construção do 

instrumento de forma amplamente participativa e democrática, com consultas 

públicas, discussão em cada unidade acadêmica e administrativa. No entanto, para 

a efetiva construção do PDI, esses atributos tiveram que ser contemplados em 

conjunto com um outro limitador: a urgência representada pelo prazo final 

estabelecido para o recredenciamento da UNIR, o qual prescindia a realização da 

Autoavaliação Institucional, além do PDI. Dessa forma, o fator tempo representaria 

um dos grandes desafios do processo de construção do PDI, sobretudo para uma 

Universidade MultiCampi como a UNIR, com Campus distante até setecentos 

quilômetros da Sede. 

Com isso, a Comissão instituída, com o propósito de elaborar e coordenar o 

processo de construção do PDI para o período 2014 a 2018, teve que adotar um 

delineamento metodológico capaz de superar desafios tais como: (i) participação da 

comunidade acadêmica e sociedade; (ii) limitação de recursos financeiros (diárias e 

passagens) para viagem aos Campi; (iii) prazo estabelecido de noventa dias para 
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conclusão da minuta para apreciação do CONSUN; (iv) ausência de um PDI anterior 

sobre o qual se pudesse estabelecer o ciclo de melhoria necessário. 

Assim, o presente documento é organizado a partir da estrutura prevista na 

legislação com os dados necessários para apresentar as metas de trabalho e os 

objetivos e metas a serem alcançados. Nesta Introdução, além dos elementos gerais 

mais descritivos da proposta e da metodologia, apresentam-se alguns dados 

principais necessários no PDI. Seguindo-se, portanto, as partes subsequentes com a 

identificação dos objetivos e metas como parte das respectivas dimensões do 

trabalho. 

 
 

Sobre a base institucional para o PDI-UNIR 
 
 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é instituição pública 

de Educação Superior criada pela Lei n.º 7011, de 08 de julho de 1982, que integra o 

Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9.394/96. Possui estrutura 

MultiCampi, com sede na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de 

Rondônia, com Campi nos municípios de: Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal, Rolim 

de Moura, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Presidente Médici.  

 Embora a prática de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI - pelas Universidades brasileiras encontre-se no terceiro ciclo, a contar da 

implantação do SINAES em 2006, na UNIR, a realidade é diferente. Revisando o 

histórico institucional e o último relatório da autoavaliação realizada pela CPA, ao 

término de 2013 (CPAV, 2013), constata-se que esta é sua primeira experiência na 

construção de um Plano de Desenvolvimento Institucional, tal como requer o Art. 16 

do Decreto nº 5773/2006 e outros dispositivos.  

Contudo, ao considerar os inúmeros desafios enfrentados nos últimos três 

anos, que culminaram com a renúncia do Reitor anterior ao término de 2011 e 

encerramento das atividades da Fundação de Apoio à Universidade, desafios estes 

agravados pela situação de inadimplência que a UNIR encontrava-se e pelo 

reduzido quadro de técnicos que possuía para atuar nas mais diversas atividades de 

apoio, os quais levaram a atual gestão a priorizar como objetivo estratégico a 

“recuperação da governabilidade institucional” (UNIR, 2013), observa-se que em 
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alguns pontos foi possível avançar, mas em muitos outros os passos tiveram que ser 

lentos e minuciosamente articulados.  

Mesmo assim, a construção do PDI já se configurava como demanda pautada 

pela comunidade acadêmica desde o início da nova gestão, pois entendia-se que  

este instrumento seria ideal para demonstrar de forma efetiva que a melhoria 

contínua e a inovação para a geração de valor e maximização da qualidade 

percebida pela sociedade seriam priorizados pela Universidade no exercício de sua 

missão de  ‘Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades 

amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade’. 

 
 

Sobre a Metodologia 
 
 

Partindo da experiência de membros da Comissão, na aplicação de oficinas 

para elaboração de Planejamento Estratégico, em órgãos governamentais, o 

desenho metodológico foi constituído combinando a metodologia aplicável à 

elaboração de Planejamento Estratégico, adaptada para construção em grandes 

grupos, a partir de três perguntas norteadoras: (1) Qual a UNIR que Temos?; (2) 

Qual a UNIR que Queremos?; e (3) O Que Fazer para Alcançar a UNIR que 

Queremos? A busca de respostas, a cada uma dessas perguntas, constituiu-se em 

três etapas metodológicas específicas e os resultados obtidos, a cada fase 

concluída, converteram-se em insumos importantes para as etapas seguintes, até a 

finalização do processo de elaboração do PDI.  

Na etapa 1, optou-se por utilizar os relatórios da Autoavaliação Institucional 

realizada pela Comissão Própria de Avaliação da UNIR (CPAV, 2013), a partir da 

análise ambiental (interna e externa) coletada por meio da Matriz DAFO 

correspondentes às dimensões Debilidades, Ameaças, Fortalezas e Oportunidades. 

Na etapa 2, utilizou-se os resultados da Consulta Pública por meio de 

questionário aplicado à Comunidade Acadêmica e Sociedade. Na etapa 3, para a 

construção das diretrizes, eixos, objetivos e metas, foram utilizados, além dos 

resultados obtidos nas duas etapas anteriores, outras fontes de dados, conforme 

apresentado no quadro 1.  
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Quadro 1 – Etapas do Processo de Construção do PDI e Fontes de Dados 

ETAPAS FONTES DE DADOS  

-1 - 

A UNIR QUE 
TEMOS 

(1) Relatório da Autoavaliação Institucional 2013 – (2) Levantamento, 
baseado nas 10 Dimensões do SINAES (Decreto 5.773/2006) usando 
como padrão de agrupamento a Matriz DAFO (Debilidades, Ameaças, 
Fortalezas e Oportunidades) tratadas com análise de conteúdo e uso 
do aplicativo Atlas TI  e (3) Dados extraídos dos Relatórios de Gestão 
2006-2013 (fornecidos pela PROPLAN) . 

-2- 

A UNIR QUE 
QUEREMOS 

(1) Consulta Pública por meio da aplicação de questionário para a 
Comunidade Acadêmica e Sociedade, estruturado nas dimensões: 
Ensino, Pesquisa, Extensão, Recursos Financeiros e Orçamentários, 
Gestão Acadêmica e Administrativa, Pessoas, Infraestrutura Física e 
Acadêmica, Cultura, Responsabilidade Social e Sustentabilidade, com 
questões objetivas e uma opção “outros” subjetiva para o respondente 
inserir sua resposta quando não contemplado pelas opções 
apresentadas para a dimensão. (2) Os resultados dessa Consulta 
Pública foram utilizados como insumo pelos Grupos de Trabalho (GT) 
no Workshop de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, antes 
de iniciar a próxima etapa 3. 

-3- 

O QUE FAZER 
PARA 

ALCANÇAR A 
UNIR QUE 

QUEREMOS 

(1) Trabalho desenvolvido por Grupos focais formados pelas lideranças 
da UNIR (público total de 150 convidados, servidores da UNIR, 
representantes de órgãos e colegiados), em Workshop de 
Planejamento e Avaliação Institucional, de três dias, com a participação 
efetiva de 106 integrantes: Reitora, Vice-Reitora e Assessores; 
Conselheiros Superiores, incluindo representantes discentes; Diretores 
de Núcleos e Campi;  Pró-Reitores e Diretores de Pró-Reitorias; 
Dirigentes de Órgãos Suplementares; Chefes de Departamento e 
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação;  Membros da Comissão 
PDI e Interlocutores de Campi e Núcleos (Portaria 103, 364 e 
437/2014/GR/UNIR). Como insumos para o Workshop, além dos 
resultados das etapas 1 e 2, os GT utilizaram, como elementos 
balizadores das discussões, as informações enviadas pelas Unidades 
Administrativas/Acadêmicas (Campi e Núcleos) relacionadas aos Eixos 
e Indicadores do Instrumento de Avaliação Externa (Portaria MEC nº 
92/2014). 

-4- 
CONSOLIDAÇÃO 

DOS  DADOS 
PRODUZIDOS 
NAS ETAPAS 
ANTERIORES 

Informações e dados consolidados e validados no Workshop 
{produzidos nas etapas 1, 2 e 3, em forma de documento textual, com 
base nas Instruções do MEC – Roteiro para Elaboração do PDI 
(Sistema Sapiens), Art. 16 do decreto 5.773/2006 e adequação da 
estrutura textual ao NOVO Instrumento de Avaliação Externa para 
recredenciamento Institucional (Portaria MEC nº 92/2014) com base 
nos 5 eixos e Indicadores e respectivas Dimensões}. 

Fonte: elaborado pela Comissão PDI 2014-2018. 

  Durante a realização do Workshop, organizado para as reflexões e 

delineamentos das diretrizes pelas lideranças da UNIR (etapa 3), foi construído um 



22 
 

painel contendo as três etapas metodológicas: 1- A UNIR QUE TEMOS; 2- A UNIR 

QUE QUEREMOS e 3- O QUE FAZER PARA ALCANÇAR A UNIR QUE QUEREMOS com 

o propósito de dar visibilidade às produções dos grupos durante o evento conforme 

figura 1.  

Figura 1 – Painel construído durante o Workshop - etapas metodológicas 

 
Fonte: elaborado pela Comissão PDI 

 
Inicialmente, para subsidiar as discussões, foram apresentados aos 

participantes os resultados “A UNIR que temos”, numa síntese da análise ambiental 

interna e externa a partir da percepção da comunidade acadêmica, bem como o 

relato da Pró-Reitoria de Planejamento da UNIR (PROPLAN) acerca dos indicadores 

e metas estabelecidos e os resultados alcançados pela UNIR no período de 2007 a 

2013, na abrangência do Programa REUNI, numa tentativa de demonstrar a 

realidade da instituição, suas limitações, potencialidades e possíveis desafios.  

Com base nessa contextualização foi possível trabalhar os resultados da 

Consulta Pública convertida na etapa 2 como base para as análises e debates pelos 

quatro grupos de trabalho (GT), resultando na validação da “ UNIR que Queremos”.  

 Ainda no Workshop, a partir do entendimento e consenso acerca da “UNIR 

que temos” e da “UNIR que queremos”, o passo seguinte foi a construção da “ponte” 

que liga o ponto de partida, “de onde se está” ao de chegada - “onde se quer 

chegar” com o delineamento da identidade organizacional. Como elementos 

balizadores dessa “ponte”, constavam a definição do Foco de atuação, Missão, 

Visão, Princípios e Valores, Eixos, desafios e objetivos estratégicos e metas 

específicas.  

Ressalta-se que, para a construção dos Eixos, desafios e objetivos 

estratégicos, foram utilizados como parâmetros os Eixos e respectivos indicadores 
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da Avaliação Externa, conforme definido na Portaria MEC nº 92 de 31 de janeiro de 

2014,  e os temas estratégicos definidos para a “A Unir que Queremos”: Ensino, 

Pesquisa, Extensão, Recursos Financeiros e Orçamentários, Gestão Acadêmica e 

Administrativa, Pessoas, Infraestrutura Física e Acadêmica, Cultura, 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade. O quadro 2 apresenta os eixos e o 

quantitativo de indicadores da Avaliação Externa.  

Quadro 2 - Eixos e quantitativo de indicadores da Avaliação Externa 

 
Fonte: adaptado do anexo da Portaria  MEC nº 92 de 31 de janeiro de 2014. 

 
Assim, além de promover a integração, o compartilhamento de informações e 

experiências entre os atores constituintes dos grupos de trabalho (GT), os resultados 

obtidos no Workshop converteram-se na matéria-prima essencial para o processo de 

elaboração do PDI, conforme demonstrado na figura 2. 

Figura 2 - Metodologia do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIR 

 
Fonte: elaborado pela Comissão PDI 2014 
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 Ressalta-se, no quadrante inferior direito da figura 2, que outros instrumentos 

imprescindíveis precisam ser priorizados e constituídos de forma integrada e 

alinhada ao PDI: o Plano de Gestão das Unidades Acadêmicas e Administrativas, o 

Projeto Político Institucional (PPI) e a atualização do Estatuto e Regimento da UNIR, 

sem os quais os objetivos e metas estabelecidos para 2014-2018 não significarão 

mais que uma “lista de desejos” incorrendo no risco de jamais alcançarmos a “UNIR 

que queremos”.  

 Assim, este PDI da UNIR, na forma como foi concebido, tem como 

pressupostos: construção conjunta, continuidade, monitoramento, avaliação e 

revisão permanentes; transparência, informações para decisão e flexibilidade. 

Pretende-se que este instrumento traduza a necessidade de estar continuamente 

propenso a avaliações com critérios pré-estabelecidos, aberto a revisões cuidadosas 

e receptivo às contribuições significativas, de todas as partes por ele impactadas, 

uma vez que fixa o horizonte onde queremos chegar, sintetizando-se como elemento 

orientador e mobilizador das pessoas e da organização em torno do objetivo maior a 

ser alcançado no cumprimento da missão da UNIR.  

Nessa construção conjunta, as pessoas envolvidas tiveram a oportunidade de 

vivenciar as três atividades ou movimentos definidos como parte importante de uma 

tecnologia social desenvolvida para soluções sistêmicas de problemas - Teoria U1 

(SCHRAMER, 2006) - que são: sentir, presenciar e criar, conforme mostra a figura 3. 

Figura 3 - Tecnologia Social para Soluções Sistêmicas – Teoria U 

 
Fonte: elaborado por Silva Neto (2014), baseado em Schramer (2006) 

                                                           
1 O Processo U foi desenvolvido ao longo de anos de aprendizado por Adam Kahane e Joseph 
Jawoeski da Generon Consulting em associação com Otto Schramer e Peter Senge do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) e a Society for Organization Learning. A teoria foi 
desenvolvida ao redor de todo o mundo de forma abrangente, considerando executivos de 
corporações e suas gerências, políticos e servidores públicos, ativistas e revolucionários, cientistas e 
intelectuais (SCHRAMER, 2006). 
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De acordo com os desenvolvedores da Teoria U - Adam Kahane, Joseph 

Jawoeski, Peter Senge e  Otto Scharmer  (SCHRAMER, 2006),  trata-se de uma 

“tecnologia social” para transformar a realidade, seja no mundo dos negócios, 

governos ou sociedade civil. Adotando o processo U, segundo os autores, o 

indivíduo ou uma equipe parte de um problema crítico e cria soluções efetivas.  

Por fim, acredita-se que a promoção da sintonia no ambiente de gestão 

acadêmico-administrativa de uma Instituição de Educação Superior Pública implica 

integrar planejamento e orçamento para assegurar os recursos necessários à 

materialização das estratégias; utilizar sistemas de informação e análise, para o 

acompanhamento e avaliação periódica dos resultados, a revisão dos planos e o 

aprendizado; buscar a melhoria contínua e a inovação dos processos-chave para 

ganhar agilidade e eficiência nas operações; e implantar metodologia de gestão por 

competências e projetos, visando integrar as atividades, para que sejam concluídas 

no prazo previsto, dentro do orçamento estipulado e com os padrões de qualidade 

previamente acordados. Em síntese, significa tornar a “estratégia um processo 

contínuo”, rumo à visão de futuro compartilhada por toda a comunidade acadêmica e 

sociedade. 

 

Sobre a estrutura do documento 

 

O documento segue a estrutura prevista na legislação, a qual apresenta as 

Dez (10) Dimensões do SINAES, exigidas para a organização do documento, 

conforme previsto pelo MEC, no Decreto 5.773/2016. A Comissão teve, porém, 

cuidado em produzir uma coerência entre a estrutura legal e os “Eixos e Indicadores” 

previstos para o Novo Instrumento de Avaliação Externa para fins de 

RECREDENCIAMENTO de instituições, recentemente publicado na Portaria 

92/2014 e demais documentos de avaliação previstos pelo INEP e divulgados em 

20142.  

 

  

                                                           
2
 No transcorrer da elaboração deste PDI, convencionou-se, em determinados textos, adotar o nome 

do município, onde os Campi da UNIR estão localizados, ou seja, Campus José Ribeiro Filho será 
identificado como Campus Porto Velho e o Campus Professor Francisco Gonçalves Quiles como 
Campus Cacoal, para facilitar o entendimento.  
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2  PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1 DADOS INSTITUCIONAIS 

 

2.1.1 Dados da Mantenedora – Sede Administrativa 

Código da Mantenedora: 15587         

CNPJ: 04.418.943/0001-90 

Razão Social: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 

Base legal da IES (Ato de Criação) Lei nº 7011, de 08/07/82. 

Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal 

Endereço: Avenida Presidente Dutra, nº 2965, Centro.  

CEP: 76801-974  

Município: Porto Velho            UF: RO 

Telefone: 69 2182-2020           E-mail: reitoria@unir.br 

 

2.1.2 Dados da Mantida 

Código da Mantida: 699 

Nome da Mantida: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Sigla: UNIR Disponibilidade do Imóvel: Próprio 

CEP: 76.808-695                                 UF: RO Município: Porto Velho 

Rodovia BR 364 km 9,5 - sentido Rio Branco-AC    

Telefone(s): (69) 2182 2019/(69) 2182 2018       Fax:(69) 2182 2019 

Site: www.unir.br                                  E-mail: reitoria@unir.br 

Organização Acadêmica: Universidade / Categoria Administrativa: Pública Federal 

 

2.1.3 Representante Legal 

CPF: 111.***.772-87 Nome: Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 

Sexo: Feminino                     RG: 353359           Órgão Expedidor: SSP/RO  

Telefone(s): (69) 2182-2020 Fax: 

E-mail: kang@unir.br 

 

2.1.4 Procuradora Institucional 

CPF: 012.***.257-60 Nome: Veronica Ribeiro da Silva Cordovil 
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Sexo: Feminino RG: 967754             Órgão Expedidor: SSP /RO   

Telefone(s): 69-8434-4772 

E-mail: veronicacordovil@unir.br 

 

2.1.5 Pesquisador Institucional 

CPF: 711.***.002-15 Nome: Jadiael Rodrigues da Silva 

Sexo: Masculino RG: 738848     Órgão Expedidor: SSP/RO   

Telefone(s): 69-2182-2054 

E-mail: jadiael@unir.br 

 

2.1.6 Coordenadora  da Avaliação Institucional Interna 

CPF: 161***892-15 Nome: Walterlina Barboza Brasil 

Sexo: Feminino RG: 233718 

Órgão Expedidor: SSP/RO  

Telefone(s): 69-2182 2142 

E-mail: wal@unir.br 

 

2.1.7 Campi Universitários 

 

· Campus Porto Velho: Unidade Sede. Rodovia BR 364 Km 9,5 – Bairro Isolado 

- Porto Velho/RO. 

· Campus Ariquemes: Avenida Tancredo Neves, 3450, b. Setor Institucional, 

Ariquemes/RO.  

     Criado na 31ª Reunião do CONSUN, de 15 de maio de 2007.  

     Diretor: Prof. Dr. Gerson Flores Nascimento. 

· Campus Ji-Paraná: Rua Rio Amazonas, 351, Jardim dos Migrantes, Ji-

Paraná/RO. 

Criado em 1982, através do Estatuto e Regimento UNIR.  

Diretor: Prof. Dr. Arivelton Cosme da Silva. 

· Campus Cacoal: Rua da Universidade, 920, BRIZON, CEP 76962-384. 

Cacoal/RO.  

Criado em 1982, através do Estatuto e Regimento UNIR.  

Diretora: Profa. Dra. Eleonice de Fátima Dal Magro. 
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· Campus Guajará-Mirim: Br- 425, Km 2,5, S/N, Jardim das Esmeraldas, 

Guajará-Mirim/RO.  

Criado em 1982, através do Estatuto e Regimento UNIR.  

Diretor: Prof. Dr. George Queiroga Estrela 

 

· Campus Rolim de Moura: Av. Norte Sul, 7300, Nova Morada, Rolim de 

Moura/RO.  

Criado em 1982, através do Estatuto e Regimento UNIR.  

Diretora: Profa. Dra. Dalza Gomes da Silva 

 

· Campus Vilhena: Av. Dois (Rotary Club), 14.551, Setor 10, Bairro Jardim 

Social Quadra 1, Lote único - Vilhena/RO. Criado em 1982, através do 

Estatuto e Regimento UNIR.  

Diretora: Profa. Ms. Loidi Lorenzzi da Silva. 

 

· Campus Presidente Médici: Rua da Paz, 4376, B. Lino Alvez Teixeira, 

Presidente Médici/RO. Criado através da Resolução 09/CONSUN, Plano 

REUNI – CONSUN e Res.014/2013 - CONSUN-  

Diretor: Prof. Dr. Marlos Oliveira Porto 

 

2.1.8 Núcleos 

· Núcleo de Ciências Exatas e da Terra: 

     Diretor: Prof. Dr. Marcelo Vergotti 

· Núcleo de Ciência Humanas:  

     Diretor: Prof. Dr. Júlio César Barreto Rocha 

· Núcleo de Ciências Sociais:  

     Diretora: Profa. Dra. Gleimiria Batista da Costa 

· Núcleo de Saúde:  

     Diretor: Prof. Dr. José Juliano Cedaro 

· Núcleo de Tecnologia:  

     Diretora: Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior 

Todos os Núcleos têm sede na Rodovia BR 364 Km 9,5 – Bairro Isolado - 

Porto Velho/RO. 
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2.1.9  Diretoria de Educação a Distância  

 

Rodovia BR 364 Km 9,5 – Bairro Isolado - Porto Velho/RO.                        

Diretor: Prof. Me. Vasco Pinto da Silva 

 

2.1.10 Polos de Apoio Presencial à Educação a Distância no âmbito da 

Universidade Aberta Do Brasil 

 

· Polo UAB/UNIR de Ariquemes: 

Campus Unir Em Ariquemes. Av.: Tancredo Neves, 3450, Bairro: Setor 

Institucional CEP: 76.872-848 

 

· Polo UAB/UNIR Chupinguaia: 

Avenida Silvana Gonçalves, nº 1492, Bairro: Centro CEP: 76990-000 

 

· Polo UAB/UNIR Ji-Paraná: 

Campus Unir Ji-Paraná  

Rua Rio Amazonas, 351, Bairro: Jardim dos Migrantes CEP: 76.900-726 

 

· Polo UAB/UNIR Rolim De Moura: 

Universidade Tecnológica a Distância Ancila Ana Tonatto  

Av. Cecília Meireles esquina c/ rua “L”, nº 5656, Bairro: Cidade Alta CEP: 

76940-000 

 

· Polo UAB/UNIR Porto Velho: 

Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Teatro Banzeiros) Rua: 

José do Patrocínio. Nº: 512, Complemento: entre ruas Rogério Weber com 

Euclides da Cunha, Bairro: Centro, CEP: 76801-050 

 

· Polo UAB/UNIR Buritis: 

Centro Tecnológico de Formação Inicial e Continuada do Magistério Público 

Av.: Airton Sena, 971, Bairro: Setor 2, CEP.: 76880-000 
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· Polo UAB/UNIR Nova Mamoré:  

Rua Raimundo Fernandes, nº: 2888, Bairro: Cidade Nova, CEP.:76857-000 

 

 

2.1.11 Unidades Operativas em Educação a Distância (UNO) 

 

· Porto Velho:  

Endereço BR 364, km 9,5 Campus José Ribeiro Filho Bloco “1P” Porto 

Velho/RO CEP: 76808-659 

 

· Ariquemes:  

Av. Tancredo Neves, 3450 Setor Institucional, Ariquemes/RO CEP: 76. 872-

862 

 

· Rolim de Moura: 

Av. Norte Sul, 7.300, Nova Morada Rolim de Moura CEP: 76.940-000 

 

· Vilhena:  

Av. Rotary Club, 14551 Setor Chacareiro Vilhena/RO CEP 76.980-000 

 

 
2.2. FOCO DE ATUAÇÃO  

Educação superior de qualidade 

 

 
2.3. MISSÃO  

Produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, 

visando o desenvolvimento da sociedade.   

 

 
2.4. VISÃO 

Ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, 

até 2018. 
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2.5 PRINCÍPIOS E VALORES  

Os princípios organizacionais são balizamentos para o processo decisório e 

para o comportamento da organização no cumprimento de sua missão. Já os 

valores são preceitos essenciais e permanentes de uma organização. Como um 

pequeno conjunto de princípios de orientação perenes, não requer nenhuma 

justificativa externa: têm valor e importância intrínsecos e são importantes para 

aqueles que fazem parte da organização. O quadro 3 apresenta os princípios e 

valores da UNIR. 

Quadro 3 - Princípios e Valores da UNIR 

PRINCÍPIOS VALORES 

Desenvolvimento 
Humano 

Respeito e valorização do ser humano 
Foco nas pessoas e na qualidade de vida 
Condições adequadas de higiene e segurança do trabalho 
Desenvolvimento dos Talentos Humanos 
Solidariedade 

Eficiência, Eficácia e 
Efetividade 

Delegação coordenada 
Geração de valor 
Simplificação e Gestão integrada de processos 
Aperfeiçoamento contínuo 
Atitude proativa 
Meritocracia 

Sustentabilidade 
Institucional 

Planejamento sistêmico 
Foco nos propósitos e objetivos 
Foco nos resultados e na qualidade 
Defesa dos princípios e valores 
Formação de lideranças para governança 

Cooperação e 
Integração 

Valorização do trabalho em equipe 
Gestão participativa 
Liderança integradora 
Alinhamento e convergência de ações  

Integração Ensino, 
pesquisa e Extensão 

Interdisciplinaridade 
Aplicabilidade dos estudos da UNIR 
Educação superior inclusiva 

Transformação Social 

Promoção do desenvolvimento regional 
Foco na missão e visão institucional 
Permanente atuação nas políticas estratégicas do Estado 
Defesa dos direitos humanos 
Defesa da diversidade étnica, cultural e da biodiversidade 
Proatividade frente aos anseios da sociedade 

Transparência e 
Moralidade 

Inovação, monitoramento e avaliação permanentes 
Responsabilidade Social 
Visibilidade da produção da UNIR 
Coerência nas atitudes e práticas 
Zelo pela imagem e patrimônio da UNIR 
Compartilhamento de informações e conhecimento 
Garantia do interesse coletivo 

Fonte: Elaborado pela Comissão PDI 2014. 
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2.6 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS  

 

2.6.1 Objetivo Geral 

Segundo seu Estatuto, aprovado pelas Resoluções n.º 135/CONSUN, de 

13/10/98 e 138/CONSUN, de 12/04/99, a Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), em seu Capítulo III, Art. 4, declara-se como uma instituição 

pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, 

de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade 

precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema 

indissociável de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.6.2 Objetivos Específicos 

A Universidade Federal de Rondônia estabelece, no seu Estatuto, no Capítulo 

III, Art. 4, os seguintes objetivos: 

· promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo 

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista 

científico e cultural, quanto regional e nacional; 

· formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica; 

· estimular e proporcionar os meios para a criação e a divulgação científica, 

técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional; 

· estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de 

soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e 

social da região; e 

· manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, 

técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua 

autonomia, obedecidas as normas legais superiores. 

 

2.7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional da UNIR foi alterada pela Resolução 111/CONSAD 

de 25/09/2013, a fim de compatibilizá-la com a realidade da Instituição e dispositivos 

Estatutários, a fim de garantir e atender o mínimo de governabilidade, observando a 

eficiência e eficácia do serviço público, até que se concluam os trabalhos da 

Comissão Especial aprovada pelo Ato Decisório nº 067/CONSUN, que trata da 



33 
 

atualização do estatuto e do Regimento Geral da UNIR. 

Os tópicos 2.71 a 2.7.3 apresentam as instâncias de decisão, os órgãos 

colegiados e os órgãos de apoio às atividades acadêmicas.  

 

2.7.1 Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e Acadêmico 

 

 A Universidade possui a seguinte estrutura organizacional, conforme figura 4, 

apresentada abaixo:  

Figura 4: Organograma Institucional 

 
Fonte: Elaborado pela Comissão de Elaboração do PDI, com base no Relatório de Gestão 2013. 

 

A Administração Superior constitui-se dos Órgãos Deliberativos Centrais 

(Conselhos Superiores) e dos Órgãos Executivos Centrais (Reitoria e Pró-Reitorias). 

São três os Conselhos Superiores da Universidade: (1) Conselho Superior 

Universitário (CONSUN), órgão final deliberativo, consultivo e normativo, 

responsável pela política institucional e instância de recursos; (2) Conselho Superior 
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Acadêmico (CONSEA), órgão deliberativo e consultivo em matéria de ensino, 

pesquisa e extensão; e (3) Conselho Superior de Administração (CONSAD), órgão 

deliberativo e consultivo em matéria de administração, finanças, orçamento, 

legislação e normas. 

A Secretaria de Controle Interno (SECOI) é a unidade responsável pela 

promoção do controle da legalidade e legitimidade dos resultados quanto à eficácia, 

eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

O Gabinete da Reitoria é o órgão de assistência direta ao Reitor e Vice-Reitor 

em suas representações políticas e sociais pertinentes a esses cargos, competindo-

lhe o controle e o agendamento dos compromissos e despachos do Reitor afetos a 

UNIR, bem como todas as ações atinentes ao desenvolvimento e funcionamento da 

Reitoria. 

A Assessoria de Comunicação (ASCOM) é o órgão responsável pela 

organização, divulgação e veiculação das informações da UNIR, competindo-lhe 

fazer a cobertura jornalística de eventos e solenidades de interesse institucional, 

bem como manter informados todos os órgãos integrantes da estrutura da UNIR 

sobre assuntos de relevância institucional. 

A Secretaria dos Conselhos Superiores (SECONS) é a unidade responsável 

pelo assessoramento, controle e execução das atividades inerentes aos Conselhos 

Superiores da Universidade: CONSUN (Conselho Superior Universitário); CONSAD 

(Conselho Superior de Administração) e CONSEA (Conselho Superior Acadêmico). 

A Procuradoria Jurídica (PROJUR) é a unidade responsável pela promoção 

das atividades de consultoria jurídica relacionadas com a administração universitária 

geral, bem como das questões judiciárias perante qualquer Foro ou Juízo. 

Além dessas Unidades, estão vinculadas à Reitoria as Comissões de 

Assessoramento sobre assuntos acadêmicos, administrativos, jurídicos e outros, 

pertinentes à vida acadêmica, envolvendo todas as unidades da Universidade. 

Os Órgãos Suplementares compreendem a Diretoria de Educação a 

Distância, Diretoria da Biblioteca Central, Diretoria de Registro e Controle Acadêmico 

e Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho; são responsáveis pelo 

desenvolvimento de atividades de apoio de natureza técnica. A Biblioteca Central da 

UNIR tem natureza científica, cultural e técnica e compreende a Biblioteca Roberto 

Duarte Pires (em Porto Velho) e as Bibliotecas Setoriais dos Campi.  

A Diretoria de Registro de Controle Acadêmico (DIRCA) é o órgão 
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suplementar responsável pelo acompanhamento e controle da vida acadêmica 

(registros), sendo composta pelas Secretarias de Registro e Controle Acadêmico – 

SERCA de cada Campus. A Diretoria de Educação a Distância (DIRED) é o órgão 

responsável pela implantação de políticas e diretrizes para o ensino a distância. E 

também por garantir a implantação, implementação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos processos produtivos relacionados à educação a distância na 

UNIR, com os seguintes programas vinculados: Universidade Aberta do Brasil  

(UAB)  e Programa Pró Licenciatura (ProLicen). 

A Pró-Reitoria de Administração (PRAD) trata de assuntos de administração, 

no que diz respeito à gestão dos bens materiais e patrimoniais da UNIR, além de 

planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades de gestão de pessoal e 

articulação de suas atividades com as de outros órgãos da universidade. 

A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) congrega os órgãos de apoio ao 

planejamento (Engenharia e Arquitetura – DIREA; Planejamento, Desenvolvimento e 

Informação – DPI; Orçamento, Finanças e Contabilidade – DIRCOF; Tecnologia da 

Informação – DTI). É responsável pelo suporte a todos os órgãos da UNIR na 

análise da realidade externa, na definição de seus objetivos e metas, na elaboração 

de seus planos de atividades, bem como no acompanhamento e controle dessas 

atividades, objetivando a sua progressiva melhoria e eventual redirecionamento. 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ) planeja, coordena, 

desenvolve e executa as políticas de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa. 

É responsável também por executar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência e Tecnologia. A Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) é responsável pelas políticas de apoio à graduação da 

UNIR, coordena o Programa de Monitoria Acadêmica, o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Educação Tutorial (PET) e 

também os concursos públicos para docentes. A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e 

Assuntos Estudantis (PROCEA) é responsável pelas políticas culturais, estudantis e 

de extensão da UNIR.  

Os Núcleos e Campi são órgãos que congregam os Departamentos e cursos, 

nos quais são realizadas as atividades-fim da Universidade. São responsáveis pela 

coordenação das funções (processos finalísticos) de ensino, pesquisa e extensão, 

tanto em termos de planejamento quanto de execução e avaliação. Os Campi 
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integram também as funções administrativas a eles afetas.  

 

2.7.2 Órgãos Colegiados: competências e composição 

Além dos colegiados superiores, a área acadêmica conta também com as 

seguintes instâncias: Conselho de Núcleo e de Campus, que são órgãos 

deliberativos e consultivos, responsáveis pela coordenação e integração das 

atividades dos diversos departamentos, cursos, pesquisa e projetos especiais; 

Conselho de Departamento, órgão consultivo e deliberativo do Departamento, 

responsável pelas decisões em matéria de ensino, pesquisa, extensão e carreira 

docente no seu âmbito. 

De acordo com o Estatuto da UNIR, seguem, abaixo, as competências e 

composição dos Órgãos Colegiados da UNIR: 

Conselho Universitário - CONSUN 

O Conselho Universitário é o órgão final deliberativo, consultivo e normativo 

responsável pela política institucional, e instância de recurso, e compõe-se:  

I - do Reitor, seu presidente; 

II - do Vice-Reitor, seu vice-presidente; 

III - de todos os membros dos órgãos deliberativos centrais, no caso o 

Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) e Conselho Superior de Administração 

(CONSAD). 

Conselho Superior Acadêmico - CONSEA 

O Conselho Superior Acadêmico é órgão deliberativo e consultivo em matéria 

de ensino, pesquisa e extensão, e compõe-se: 

I- do Reitor, seu presidente; 

II- do Vice-Reitor, seu vice-presidente;  

III- dos Pró-Reitores da área acadêmica; 

IV- dos Diretores de Núcleos e Campi;  

V- de 11 (onze) representantes dos docentes integrantes da carreira do 

magistério superior, com mandato de dois anos, eleitos por seus pares; permitida a 

recondução;  
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VI- de 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo, com mandato de 

dois anos, eleito por seus pares; permitida a recondução;  

VII - de 4 (quatro) representantes do corpo discente, com mandato de dois 

anos, eleitos por seus pares; permitida a recondução; 

VIII - de 1 (um) representante da comunidade, com mandato de dois anos; 

permitida uma recondução; 

Conselho de Administração - CONSAD 

O Conselho Superior de Administração é órgão deliberativo e consultivo em 

matéria de administração, finanças, orçamento, legislação e normas e compõe-se: 

I- do Reitor, seu presidente; 

II- do Vice-Reitor, seu vice-presidente; 

III- dos Pró-Reitores da Área Administrativa; 

IV- dos Diretores de Núcleos e Campi;  

V- de 10 (dez) representantes dos docentes integrantes da carreira do 

magistério superior federal, com mandato de dois anos, eleitos por seus pares; 

permitida a recondução;  

VI - de 3 (três) representantes do corpo técnico-administrativo, com mandato 

de dois anos, eleitos por seus pares; permitida a recondução;  

VII - de 2 (dois) representantes do corpo discente, com mandato de dois anos, 

eleitos por seus pares; permitida a recondução; 

VIII - de 1 (um) representante da comunidade, com mandato de dois anos; 

permitida uma recondução; e 

IX - de 1 (um) representante do Ministério de Educação.  

 

Conselhos de Núcleos e Campi – CONUC e CONSEC 

Os Conselhos de Núcleo e de Campus são órgãos deliberativos e consultivos, 

responsáveis pela coordenação e integração das atividades dos diversos 

departamentos, cursos, pesquisa e projetos especiais. 

O Conselho de Núcleo e de Campus compõem-se: 
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I - do Diretor, seu presidente; 

II - dos Chefes de Departamentos, diretamente integrados ao Núcleo ou 

Campus; 

III - de 3 (três) representantes dos coordenadores de projetos especiais e de 

pesquisa, vinculados ao Núcleo ou Campus, escolhidos por seus pares; 

IV - de representantes estudantis, na forma da lei, dos cursos de graduação e 

pós-graduação vinculados ao núcleo ou Campus, com mandato de dois anos; 

permitida a recondução; 

V - de 2 (dois) representantes docentes, eleitos pelos seus pares, com 

mandato de dois anos; permitida a recondução; 

VI - de 1 (um) representante da comunidade, com mandato de dois anos; 

eleitos pelos membros do próprio Conselho, sendo permitida a recondução; e 

VII - de 1 (um) representante dos técnico-administrativos, com mandato de dois 

anos, permitida a recondução. 

Conselho de Departamento - CONDEC 

O Conselho do Departamento é o órgão consultivo e deliberativo do 

Departamento, e compõe-se: 

I - de todos os docentes lotados no Departamento; 

II - de representantes estudantis, na proporção estabelecida em lei, 

matriculados regularmente nos cursos vinculados ao Departamento, com mandato 

de um ano; permitida a recondução; e 

III - de 1 (um) representante dos técnico-administrativos vinculado ao 

Departamento. 

 

2.7.3 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

Segundo o Estatuto da UNIR, as Pró-Reitorias são órgãos de apoio às 

atividades acadêmicas, responsáveis pelas políticas de Pesquisa, Ensino e 

Extensão na Universidade. A articulação entre o Ensino e a Pesquisa, de forma 

indissociável, viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade, 

sendo a extensão uma peça-chave nesse processo, possibilitando a inserção social, 

permitindo a troca de saberes entre o conhecimento técnico-científico produzido na 

Universidade e o conhecimento popular. (empírico popular). 

Assim, Órgãos de apoio às atividades acadêmicas estão congregados em 05 
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(cinco) Pró-Reitorias, conforme especificado abaixo: 

I - Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

II - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPESq 

III – Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis - PROCEA 

IV - Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN 

V - Pró-Reitoria de Administração – PRAD. 
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3  CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

3.1 A OCUPAÇÃO DE RONDÔNIA 

 

Rondônia, Unidade da Federação, que até 1980 era Território Federal, está 

localizada na Amazônia Ocidental. Possui uma área geográfica de 237.576,17 km² e 

tem baixa densidade demográfica 6,58 hab/km² (IBGE, 2010), característica dessa 

Região. Limita-se ao Norte pelo Estado do Amazonas, ao Leste e Sudeste pelo 

Estado de Mato Grosso, a Sudeste pelo Estado de Mato Grosso e a República da 

Bolívia, a Oeste pela República da Bolívia e a Noroeste pelos Estados do Amazonas 

e Acre, conforme mostra a figura 5. Os 157 km de fronteira internacional molhada se 

configuram como uma dificuldade peculiar do Estado em relação à segurança, à 

assistência de saúde, ao desenvolvimento econômico e social e, principalmente, à 

educação, em geral, e à educação superior, em particular. 

Figura 5- Mapa do Estado Rondônia-2014 

 

Fonte: Ministério dos Transportes. 

Teve sua ocupação marcada por ciclos econômicos, podendo ser lembrados:  

1. A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, inaugurada em 

1912, trazendo com ela uma grande quantidade de migrantes de vários países. 

2. Ciclo da borracha, na década de 40, caracterizado por forte migração 

nordestina. Era o modelo extrativista. 

3. Ciclo da cassiterita e do ouro, na década de 70. A extração do minério 

de cassiterita deu à Rondônia o título de maior produtor nacional desse minério. 

Persiste o modelo extrativista de exploração de recursos naturais. 
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4. Final da década de 70, novo ciclo migratório resultante da política de 

ocupação da Amazônia, incentivada pelo Governo Federal. Rondônia surge como 

nova fronteira agrícola recebendo trabalhadores “sem terra” de todos os estados do 

País. Esse ciclo foi seguido da extração madeireira, chegando a representar 90% da 

pauta de exportação. Iniciou-se, naquela década, o ciclo da exploração agrícola. 

5. No final de 2008, surge um novo ciclo de migração, em virtude da 

construção de duas hidrelétricas no rio Madeira: Hidrelétrica de Santo Antônio e 

Hidrelétrica de Jirau, fator de crescimento populacional da ordem de 1,27% ao ano. 

O Estado de Rondônia encontra-se localizado em área estratégica, na 

América do Sul. A principal bacia hidrográfica do rio Madeira recebe águas do Norte 

do Mato Grosso, dos rios Grande, Guapay e Mamoré da parte oriental da Bolívia, 

bem como dos rios Madre de Dios e Beni do Nordeste boliviano e do oriente 

peruano. Além disso, a bacia do Madeira integra-se às demais hidrovias da Região 

Amazônica, interligando centros urbanos regionais, franqueando o acesso dos 

produtos da Amazônia aos mercados mundiais. A figura 6 apresenta a localização 

estratégica de Rondônia. 

Figura 6 - Localização estratégica de Rondônia 

 
Fonte: Plano Diretor de Porto Velho. 

 

3.2 DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

 

Os ciclos de ocupação do espaço em Rondônia mostram uma dinâmica 

populacional própria. Estes diferentes ciclos impactaram a população sendo 

suficiente observar que, em alguns momentos, o fluxo migratório deu-se do campo 



42 
 

para a cidade, da cidade para o campo e da cidade para a cidade. O impacto foi 

grande o bastante para modificar a localização da população no território.  

Conforme mostra a tabela 1, na década de oitenta, houve uma forte 

modificação na localização da população. A fim de melhor ilustrar essa modificação, 

tem-se a tabela 2 com a taxa de crescimento de cada zona. A maior taxa de 

crescimento ocorreu na década de 80, na zona rural. 

 

Tabela 1 - População total segundo a localização -Rondônia-1950/2010 
 

 
Anos 

 
Total 

Localização 

Urbana Rural 

1950 36.933 13.816 23.119 
1960 69.792 30.186 39.606 
1970 111.064 59.564 51.500 
1980 491.069 228.539 262.530 
1991 1.132.692 659.327 473.365 
2000 1.377.792 883.048 494.744 
2010 1.562.409 1.149.180 413.229 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (1950-2010). 

 

Tabela 2 - Taxa de crescimento da população segundo a localização, e o 
período - Rondônia-1980/2000 

 
 

Período 
 

Total 
Localização 

Urbana Rural 

1950 - - - 
1960 6,39 8,13 5,53 
1970 4,76 7,03 2,66 
1980 16,03 14,30 17,69 
1991 8,72 11,18 6,07 
2000 1,99 2,96 0,44 
2010 1,27 2,67 (1,78) 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (1980-2000). 
 

Vale ressaltar, ainda, a transformação na estrutura etária e de gênero. Essa 

transformação, ocorrida na última década, é evidenciada quando se observa que 

houve um estreitamento na base da pirâmide etária rondoniense, acompanhado de 

alargamento nas faixas de 15 a 24 anos, como demonstra as figura 7 e 8 .  
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Figura 7 - Estrutura etária e de gênero Rondônia 2000 
 

 
Fonte: Elaborada pela Comissão do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014. 
 

Figura 8 - Estrutura etária e de gênero Rondônia-2010 

 
Fonte: Elaborada pela Comissão do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014 da UNIR. 

 
Ainda, em virtude das metas estabelecidas pelo MEC no Plano Nacional de 

Educação e da baixa taxa de matricula na região Norte como um todo e, 

principalmente, nas cidades do interior tabela 3, pode-se inferir que se conforma 

uma enorme demanda por educação superior no Estado de Rondônia. 

Mulheres 
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Tabela 3 – Matrículas na faixa etária 18-24 anos no Brasil e região Norte 

Fonte: INEP, 2011. 

 
Por ser um Estado jovem e distante dos centros desenvolvidos do País, 

aumenta sobremaneira a demanda por educação, em geral, e educação superior 

especificamente. Apesar de ser um Estado recém-incorporado à economia 

globalizada, seu crescimento, na última década, foi superior à média brasileira, 

configurando-se num dos principais fatores que impulsionam por mais educação 

superior, mais pesquisas nos setores produtivos e extensão à sociedade 

rondoniense como um todo. 

 
 

3.3 - ECONOMIA DE RONDÔNIA SOB A ÓTICA DO PRODUTO INTERNO BRUTO 

 

Rondônia é um jovem Estado, criado em 1982 que, nesses trinta anos tem 

expandido a produção agropecuária, sendo o setor que mais cresceu no período. 

Também tem melhorado suas posições na produção nacional de 2002 até o ano de 

2011,  alcançando a 21ª no cenário brasileiro, aumentando sua participação de 

0,5 % para 0,6 %. O PIB do Estado, em 2011, apresentou uma variação real anual 

de 10,0%. É o 3º PIB da região Norte. Ainda alcançou a 13ª posição nacional na 

relação PIB per capita e seu crescimento está acima do crescimento brasileiro que é 

de 2,7 %. O setor agropecuário foi o responsável direto pelo crescimento econômico 

do estado. Seu rebanho bovino de 5.440.446 de cabeças teve um aumento 

significativo de 124 %, para uma quantidade absoluta de 12,2 milhões de cabeças 

participando com 5,7 % do rebanho nacional. A carne bovina responde, atualmente, 

por 60 % das exportações do estado. 

Por sua vez, o setor industrial responde, hoje, por 14,6% do PIB estadual. 
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Vem recebendo sucessivos investimentos em função das usinas do Rio Madeira. Os 

principais segmentos da indústria são o alimentício, frigorífico, construção civil e 

mineração. Em virtude da construção de duas indústrias de energia no estado, 

somente a produção de energia passou a agregar mais 64 milhões ao PIB estadual3.  

Em virtude da construção das usinas do Madeira, todo um setor industrial, 

ligado diretamente a esses investimentos de grande vulto, bem como a construção 

civil e, em seguida, o comércio, foram alavancados. Em função desses 

investimentos locais e acompanhando a tendência nacional, a indústria da 

construção civil teve um destacado crescimento nos últimos cinco anos. Um dos 

dados que evidencia essa realidade são as taxas de emprego que subiram de 5,56 

em 2000 para 8,46 em 2010. Um aumento de 52 %, enquanto a média nacional foi 

bem menor e a taxa de crescimento absoluto registrou 7,40. A indústria da 

construção civil corresponde a 62 % do setor industrial no Estado, demonstrando a 

importância dessa atividade. 

Entretanto, o setor de Serviços foi o que mais cresceu no estado à taxa de 

12,8% em termos nominais, sendo responsável por 60,8% do valor adicionado do 

Estado, conforme mostra a tabela 4.  

Tabela 4 - Evolução do Produto Interno Bruto por setor econômico Rondônia 
2005-2011 

 Setores Econômicos do Estado de Rondônia        (R$ milhão) 

Anos Agropecuária Indústria Serviços 

2005 2.347 1.598 7.533 

2006 2.246 1.641 7.514 

2007 2.700 1.948 8.651 

2008 3.662 1.980 10.276 

2009 4.257 2.227 11.586 

2010 4.472 3.046 13.298 

2011 ... ... ... 
Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento de Rondônia-SEPOG 

 

As atividades de destaque foram administração pública, saúde pública e 

educação pública, com participação de 46,7% no valor adicionado do setor serviços; 

em seguida, vem a atividade comercial com 23,8 % e o setor imobiliário contribuindo 

                                                           
3
   Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil  
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com 10,6%.  

Rondônia ainda conta com um crescimento na renda per capta de 43,6%, 

elevando-se de R$ 467,00 em 2000 para R$ 671,00 no ano de 2010, superando até 

mesmo o crescimento médio brasileiro de 34%. Como já apontado, hoje, encontra-

se na 13ª posição no ranking brasileiro em PIB/per capta. Por se tratar de uma 

economia que vem crescendo de forma constante e gradual pode-se inferir que se 

trata de uma economia sustentável. 

 

3.4 - CONTEXTO EDUCACIONAL  
 
 

Considerando os aspectos gerais do estado de Rondônia, deve-se registrar, 

sempre, seu perfil de desenvolvimento e constituição históricos. Situado a Oeste da 

Amazônia Ocidental, na região Norte do Brasil, os eventos significativos, quanto a 

sua constituição política e econômica, dizem respeito ao fluxo migratório, à 

ocupação desordenada, à localização geográfico-espacial ou como corredor 

agrícola, afeto à pecuária de corte e leite e ao desmatamento. 

Somam-se, ainda, eventos ligados às expectativas de desenvolvimento e 

integração intercontinental, com a saída para o Pacífico; potencial energético, com a 

construção das hidrelétricas do Madeira (Santo Antônio e Jirau). 

Tais eventos identificam que certamente há uma demanda que se vê refletida 

nas condições de oferta e atendimento dos serviços educacionais no estado. 

 

Indicadores 

 

Rondônia está na décima terceira menor taxa de analfabetismo do país, com 

7,3% de sua população considerada analfabeta. Em âmbito regional, o estado é o 

segundo mais alfabetizado de sua macrorregião. 

Quanto ao desempenho da Educação Básica, um indicador aceito é o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Em uma escala de 1 a 10 pontos, 

em 2011, Rondônia obteve a pontuação de 4,6 nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, 3,6 nos anos finais do Ensino Fundamental, e 3,7 no 3º ano do Ensino 
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Médio. Neste aspecto, tem acompanhado e superado a Meta Brasil 20214, projetada 

através do Plano Nacional de Educação, conforme se observa na figura 9. 

Figura 9 – Evolução IDEB 2005-2011 

 
Fonte: MEC (2012) 

 

O Plano Estratégico 2013-2018, do estado de Rondônia, apresenta, em 

síntese, o seguinte diagnóstico, em relação ao acesso aos serviços de qualidade 

com ênfase na educação: 

• Baixo desempenho no IDEB (Índice da Educação Básica); 

• Escolas com estrutura inadequadas ao desenvolvimento do ensino; 

• Baixa qualificação e valorização do profissional da Educação; 

• Número de vagas no Ensino Fundamental e Médio insuficientes; 

• Falta de monitoramento e controle dos resultados educacionais e de 

planejamento; 

• Bibliotecas públicas em condições precárias e arcaicas; 

• Insuficiência de professores de matemática, física e química; 

• Segurança escolar incipiente; 

• Escolaridade média de 7 anos; 

 

Como objetivos a serem atingidos nos anos de 2013 - 2018, o Planejamento 

Estratégico de Rondônia define:  

                                                           
4Meta Brasil é um indicador presente no Plano Nacional de Educação. 
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1. Ampliar a oferta e a qualidade da Educação Básica; 

2. Aumentar a escolaridade média dos jovens; 

 

Assim, indica-se que na base histórica, a interiorização do Ensino Superior é 

um processo que se constrói em tentativas permanentes de atendimento à demanda 

por formação de recursos humanos. Um processo que data de mais de trinta anos 

nesta região, conforme ratifica o Plano Estadual de Educação Rondônia 2011-2020, 

e cuja demanda para Ensino Superior de qualidade permanece atual. 

 
3.4.1. Demanda do Ensino Médio 
 

 
A demanda para o Ensino Superior pode ser vista através da demanda 

potencial do Ensino Médio, isto é, considerando-se as matrículas iniciais no Ensino 

Médio, por apresentarem possível demanda de ingresso no Ensino Superior em 

relação a média anual de vagas. De início, nota-se que há uma proximidade entre a 

população que seria egressa em relação ao percentual de atendimento quando se 

nota que há uma diferença que se atribui apenas 7.168 não ingressantes, conforme 

descreve o gráfico 1, tratando-se de população estimada. 

Gráfico 1 – Demonstrativo População Estimada de Egressos do Ensino Médio 
e Ingressantes no Ensino Superior em Rondônia 

 
Fonte: Censo INEP 2012 e 2013 – Educação Básica e Superior 

A relação das vagas ofertadas, em relação aos ingressantes, apresenta, um 

baixo fluxo, dado que em relação aos candidatos que se apresentam no processo 

seletivo é contraditório. 

Considerando o processo Seletivo da UNIR (2012), em relação ao quantitativo 

de candidatos e as vagas ofertadas, a diferença entre demanda e oferta apresenta 
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um percentual de 11%, o que permite inferir que as vagas ofertadas pela 

Universidade é insuficiente para a demanda real, pois a relação vagas e 

ingressantes é superior aos 90%, conforme se observa no gráfico 2. 

Gráfico 2 – Processo Seletivo UNIR 2012 

 
Fonte: Censo INEP 2012 (Publicado em 2013) – Educação Superior 
 

As condições de oferta apresentam uma diversificação crescente quanto ao 

fluxo do atendimento pelo sistema de educação. Se considerarmos que tal demanda 

leva em conta o êxito em relação a concluintes (Quadro 4), cursos e matrículas, isto 

pode ser visto como sendo predominância presencial, com presença da educação a 

distância, com números que exigem atenção relacionada à eficiência do sistema e 

seus resultados. 

Quadro 4 – Dados da Educação Superior Pública em RO  

Região/Instituições Federais  
 Concluintes   Cursos    Matrículas  

 Funções 
Docentes  

 Graduação 
Presencial   

 Graduação 
a Distância  

 Graduação 
Presencial   

 Graduação 
a Distância  

 
Graduação 
Presencial   

 
Graduação 
a Distância  

 Total  
 Em 

Exercício  

 Brasil   
         

96.270  

         

14.895  

           

5.653  

             

325  

       

985.202  

       

102.211  

         

95.615  

         

90.416  

 Norte   
         

10.090  
           

1.112  
             

807  
               

68  
       

130.950  
           

7.764  
           

9.678  
           

9.133  

 Fundação Universidade 
Federal de Rondônia   

             
751  

               
42  

               
57  

                 
4  

           
7.612  

           
1.134  

             
612  

             
600  

 Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Rondônia   

               
20  

                 
-  

                 
7  

                 
-  

             
837  

                 
-  

             
102  

               
79  

Fonte: Censo INEP 2012 (Publicado em 2013) – Educação Superior 

 

 Assim, cabe pensar o planejamento de desenvolvimento institucional da 

UNIR, a partir das dimensões relacionadas. 
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3.4.2. Oferta do Ensino Superior 
  

As duas instituições de Ensino Superior de caráter público no estado de 

Rondônia atualmente são: Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). Considerando o 

atendimento à oferta de ensino público, dessas instituições em relação às IES de 

Rondônia, prevalece a UNIR, pelo que se constata no gráfico 3. 

Gráfico 3– Oferta da Educação Superior do público e privado em Rondônia. 

 
Fonte: MEC/INEP, 2012. 

 
A dimensão administrativa da oferta indica que, além de ser majoritariamente 

privada, essa oferta concentra-se no interior, confirmando a tendência da expansão 

nacional gráfico 4.  

 
Gráfico 4 – Instituições de Ensino Superior, em Rondônia, por Organização 
Administrativa e Localização  

 
Fonte: Sinopse Estatística do Censo da Educação Superior 2013 – INEP (Dados de 2012). 

 

Entretanto, para dimensionar a oferta potencial para a Universidade Federal 

de Rondônia, pode-se indicar como parâmetro a distribuição geográfica em relação 

à localização dos Campi a partir das “microrregiões” adotadas pela Fundação 



51 
 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE 2013. Esta relação apresenta a 

participação percentual da UNIR em termos de demanda relativa, demostrada na 

tabela 5. 

 

Tabela 5 - Correspondência percentual das vagas ofertadas no Processo 
Seletivo por Campus da UNIR em relação às Microrregiões, considerando a 
demanda para o Ensino Superior (relativa) com base nas Matrículas Iniciais no 
Ensino Médio. 

 Microrregião Quantidade 
de 

Municípios 

Total de 
Matrículas 
Iniciais no 

Ensino Médio 

CAMPUS 
UNIR 

Média Anual de 
Vagas  

(GRADUAÇÃO 
Presencial) 

Ofertadas no 
Processo Seletivo 

UNIR 

% DE 
VAGAS 

OFERTADAS 
EM 

RELAÇÃO À 
DEMANDA 
RELATIVA 

01 Porto Velho 07 16.724 PORTO 
VELHO 

1.035 6,2% 

02 Ariquemes 07 6.371 ARIQUEMES 95 1,5% 

03 Cacoal 09 9.377 CACOAL 
e 

ROLIM DE 
MOURA 

500 
(250 + 250) 

5,3% 

04 Ji-Paraná 11 10.964 JI-PARANÁ 
E 

PRESIDENTE 
MÉDICI 

250 (200 + 50) 2,3% 

05 Guajará 
Mirim 

03 2.707 GUAJARÁ 
MIRIM 

200 7,4% 

06 Colorado do 
Oeste 

05 2.008 - - 0,0% 

07 Alvorada 
D’Oeste 

04 3.242 - - 0,0% 

08 Vilhena 06 5.145 VILHENA 300 5,8% 

Total 52 56.538 - 2.380 4,2% 

Fonte: IBGE, Censo da Educação Básica 2013, Edital do Processo Seletivo Graduação UNIR 2014. 

 
A organização espacial da oferta expõe as lacunas, conforme se verifica no 

gráfico 5, onde a educação superior pública deve considerar as microrregiões de 

Rondônia e as condições de oferta nessas regiões.   
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Gráfico 5 – Matrícula inicial 2013 (Ensino Médio RO) x Ofertas de vagas UNIR 
2014 

 
Fonte: IBGE, Censo da Educação Básica 2013, Edital do Processo Seletivo Graduação UNIR 2014. 

 

Apesar de um aparente estrangulamento na oferta de vagas (séries 2) em 

determinadas regiões ou serem muito baixas, é importante indicar que, 

internamente, a UNIR recupera seu índice de matrícula em relação aos cursos de 

graduação e baixo índice da pós-graduação, demonstrado no gráfico 6. 

 
Gráfico 6 – Evolução da Matrícula nos Cursos ofertados pela UNIR 

 
Fonte: PROPLAN – 2014. 
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4   HISTÓRICO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE RONDÔNIA (UNIR) 

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi criada por meio da 

Lei 7.011, de 08 de julho de 1982, iniciando suas atividades acadêmicas no mesmo 

ano, com três cursos de Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas. A esses cursos somou-se a estrutura herdada da Fundação 

Centro de Ensino Superior de Rondônia (FUNDACENTRO), vinculada à Prefeitura 

Municipal de Porto Velho/RO. Em ato contínuo, passou a ofertar os cursos de 

Licenciaturas em Pedagogia, História, Letras, Educação Física e Geografia quando 

da sua integração ao Sistema Federal de Ensino, estabelecendo sua sede 

administrativa na cidade de Porto Velho com atuação em todo o Estado de 

Rondônia.  

Ela surgiu como uma Instituição de Ensino Superior de perfil funcional voltada 

a atender a gigantesca demanda por profissionais qualificados em virtude da criação 

da nova unidade da Federação. Assim, foi instituída com o intuito de formar 

professores para atuar na rede de ensino recém-criada e fornecer quadros técnicos 

de administradores, contadores e economistas para gerenciar o novo Estado.  

Em 1996, no Campus de Guajará-Mirim, tiveram início os cursos de Mestrado 

e Doutorado institucionais em Línguas Indígenas, entretanto, somente depois de 

2001 os Programas de Pós-graduação ganharam nova ênfase com o Mestrado em 

Biologia Experimental e, a partir deste, foram sendo criados novos programas. Ao 

longo de treze anos, a oferta de cursos foi se expandindo e, atualmente, a UNIR 

possui treze programas institucionais com 15 (quinze) cursos e 04 (quatro) 

programas em rede. 

A princípio, o desenvolvimento institucional pode ser evidenciado em quatro 

aspectos: a expansão acadêmica, com a criação de cursos e contratação de 

recursos humanos, a organização interna, com o marco dos planejamentos e 

avaliação existentes na UNIR, a expansão física, com a visão do atendimento da 

UNIR em todo o Estado de Rondônia, e sua ordenação política, que incidem nas 

ações de gestão em razão dos processos de escolha dos dirigentes. 

O quadro 5 apresenta essas etapas de desenvolvimento, com as respectivas 

legendas, para que se verifique suas evidências. 
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Quadro 5 – Histórico do Planejamento e Desenvolvimento da UNIR 

 
Fonte: CPAv, 2014. 

LEGENDA: 
 

 

As ações relacionadas à expansão física, de caráter mais geral, foram: 

1983 – Financiamento do BID para infraestrutura física da Universidade. 

1987 – Instalação do Campus Universitário José Ribeiro Filho. 

2007 – Projeto REUNI. 
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As ações relacionadas à organização interna, de caráter mais geral foram: 

1983 – Plano de Desenvolvimento para Construção de um Modelo para a 

UNIR. 

1999 – Plano para UNIR integrada ao Desenvolvimento Regional. 

2000 – Regimento Geral aprovado pela Resolução nº 002/CONSUN, de  21 

de agosto de 2000. 

2004 – Plano Estratégico 2004 – 2012. 

2007 – Projeto REUNI. 

2012 – Alteração do Estatuto da UNIR, aprovado pela Resolução nº 

015/CONSUN de 19 de setembro de 2012. 

Os eventos relacionados à ordenação política foram: 

1980 – 1988: Atos de criação inerentes à UNIR: Estatutos, Regimentos e 

Política de Pessoal. 

1987 – Movimento “Xô Lustosa”, contra o intervencionismo no MEC na UNIR 

1989 – Escolha da primeira Reitoria, após ampla mobilização da comunidade 

interna e externa 

1992 – Movimentação interna e externa na UNIR, contestação da segunda 

reitoria eleita para UNIR. Instauração de crise interna. 

Essa expansão gradativa, como observada no gráfico anterior, sofreu impacto 

relevante em 2007 ao aderirmos ao Programa de Expansão e Reestruturação das 

Universidades Federais (REUNI) do MEC. Apesar da proposta de democratização 

do acesso à Universidade, por falta de amadurecimento da Instituição e, em virtude 

da ingerência política regional, os resultados são questionáveis. Um dos dados que 

mais sintetiza esse impacto foi a taxa de sucesso da Instituição que em 2007 estava 

próxima do ideal com a taxa de 0,8 e a partir daquele ano vem caindo a taxas 

insatisfatórias de 0,4 devido as altas taxas de repetência e evasão.  

Somam-se a esses dados, fortes evidências de que esse inchaço no número 

de ingressantes desacompanhado do aumento da estrutura física e do corpo 
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docente capacitado têm gerado inúmeras crises internas. A Instituição ainda não 

conseguiu, até o momento, dar respostas a esse novo quadro de desafios nestes 

últimos cinco anos (CPAv, UNIR 2014). Esse quadro aponta para dúvidas sobre a 

eficiência do programa REUNI, bem como a democratização do acesso ao ensino 

superior feito sem garantias de uma expansão com qualidade. Nesse sentido, se 

considerarmos a trajetória de crescimento da UNIR em três décadas, podemos 

considerar que o momento atual de construção do Plano de Desenvolvimento 

Institucional corresponde a um momento de indiscutível expansão da IES e possível 

superação das crises internas. 
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5  PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

5.1. INSERÇÃO REGIONAL  

 

A Universidade Federal de Rondônia abrange um total de 52 (cinquenta e 

dois) municípios da Amazônia Ocidental. Possui uma estrutura multiCampi 

distribuindo-se por todo o Estado de forma homogênea em Porto Velho, Ariquemes, 

Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena, 

conforme figura 10. 

Figura 10 - Área de atuação da UNIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pela Comissão PDI 2014 

Distante dos grandes centros das regiões Norte e Centro-sul do país, tais 

como Manaus, Cuiabá, Belém, Rio de Janeiro e Brasília, que absorviam a procura 

por formação superior, por muitos anos, a UNIR foi a única Instituição Pública de 

toda a região num raio de aproximadamente 2 mil quilômetros, o que, 

historicamente, impactou de forma significativa no quadro de formação superior. 

Nesse sentido, apesar da expansão implementada pelo Programa REUNI e 

também de concorrer com a abundante oferta do ensino privado, a Instituição não 

consegue atender à grande demanda por seus cursos. Somente este fato em si, 

demonstra a necessidade de desencadear ações que estejam articuladas com os 

anseios da sociedade e em equilíbrio com as tendências nacionais e internacionais. 
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Um dos grandes diferenciais que a UNIR possui é a oferta de cursos de Pós-

Graduação Sctricto Sensu, o que faz dela a maior responsável pela formação de 

mestres e de doutores em todo Estado. Esse compromisso com a formação de alto 

nível possibilita a geração de mão de obra qualificada para atender a demanda por 

pesquisadores na região. 

O maior desafio da UNIR, localizada na Amazônia, é garantir 

desenvolvimento social aliado à preservação ambiental de maneira indissociável. 

Suas políticas estão focadas no crescimento local e na inserção social dos seus 

egressos nos mais diversos níveis de ensino, pesquisa e extensão de forma 

socialmente responsável. 

 

5.2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA E PEDAGÓGICA 

 

Conforme destacado no Relatório da Comissão Própria de Avaliação, a 

Universidade Federal de Rondônia não possui sistematizado o seu Projeto 

Pedagógico Institucional em articulação com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Assim, a organização didático-pedagógica da Instituição é feita através 

do que está disposto em seu Regimento e Estatuto, além das normas gerais e 

específicas que norteiam suas políticas e práticas pedagógicas. 

As ações acadêmicas administrativas para os cursos de graduação são 

promovidas e apoiadas pelos órgãos competentes, conforme a organização 

administrativo-acadêmica da Instituição, de acordo com o disposto no item 7.2, 

cabendo à Pró-Reitoria de Graduação a responsabilidade pelas políticas de apoio à 

graduação da Instituição.  

A organização administrativo-acadêmica tem como base, conforme disposto 

no Estatuto da UNIR, a estrutura de Núcleos e Campi, que congregam os 

Departamentos, aos quais estão vinculados os cursos. Considerando a natureza 

colegiada da Instituição, cada um desses órgãos possui, como instância deliberativa 

e consultiva, seus Conselhos, cujas competências, atribuições e composição estão 

dispostas no Estatuto e demais normas conexas.  

Além dos Conselhos de Departamento, Núcleo e Campus, como instância 

normativa, consultiva e deliberativa em matéria de ensino, pesquisa e extensão, 

existe o Conselho Superior Acadêmico, composto pela Câmara de Pesquisa e 

Extensão, Câmara de Pós-Graduação e Câmara de Graduação, de acordo com as 
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normas vigentes. Os órgãos de apoio acadêmicos são congregados em Pró-

Reitorias, a saber: Pró-Reitoria de Graduação; Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação; e Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, que são 

órgãos executivos e de fomento dentro de sua área de atuação.  

Há também os órgãos suplementares, responsáveis por desenvolver as 

atividades auxiliares de natureza técnica da área acadêmica, que são a Biblioteca 

Central; a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA); e a Diretoria de 

Ensino a Distância (DIRED).  A Biblioteca Central da UNIR, além da natureza 

técnica, tem a natureza científica e cultura, compreendendo a Biblioteca Roberto 

Duarte Pires, em Porto Velho, e as Bibliotecas setoriais em cada Campi. Da mesma 

forma, a DIRCA tem sede em Porto Velho e é composta pelas Secretarias de 

Registro e Controle Acadêmico de cada Campi.  

A organização didático-pedagógica da Universidade, com base no Artigo 34 

do Estatuto, deve ser feita com “um sentido de crescente integração, de tal modo 

que o ensino e a pesquisa se enriqueçam mutuamente e se redimensionem através 

da extensão”. Ademais, o Estatuto, em suas normas de organização,  no que diz 

respeito ao plano didático-pedagógico, estabelece como princípios, além da 

estrutura com base em núcleos e departamentos, a flexibilidade de métodos e 

critérios, com o objetivo de considerar as diferenças individuais dos discentes e as 

peculiaridades regionais.  

Ainda, de acordo com o Estatuto, o ensino é realizado por meio de cursos, 

oferecidos nas seguintes modalidades: Graduação; Pós-Graduação  Stricto e Lato 

Sensu; aperfeiçoamento e/ou atualização; cursos profissionais; educação a 

distância; ensino fundamental e médio aplicado nas escolas experimentais da 

instituição; e cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes abrangências. 

Além de seu Regimento e Estatuto e normas gerais, a Universidade Federal de 

Rondônia possui Resoluções específicas que regulamentam a organização didático-

pedagógica dos cursos de graduação (Resolução 278/2012-CONSEA/UNIR) e os 

requisitos mínimos que devem compor a proposta pedagógica dos cursos de pós-

graduação (Resolução nº 200/CONSEA, de 19 de fevereiro de 2009).  

Cabe salientar que os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, nos 

termos da Resolução 278/2012-CONSEA/UNIR, devem ser construídos com a 

participação efetiva da Comunidade Acadêmica (docentes, estudantes e técnicos), 

além de serem impulsionados por segmentos sociais interessados no curso, 
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observando, na sua elaboração, as diretrizes e legislações norteadoras da área a 

que se vincula. Esses Projetos devem ser reformulados de acordo com as 

exigências da legislação e demandas estruturais, para que se garanta a sua 

atualização pedagógica e legal constante e abra espaço para garantir a inovação 

nos processos de ofertas dos cursos. Ademais, devem estar previstos nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos os procedimentos para avaliação e metodologias de 

ensino, que compreende a avaliação institucional do curso e a avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem e avaliação.  

A pesquisa, na UNIR, conforme Artigo 147, do Estatuto, é desenvolvida nas 

diversas modalidades e áreas de saber, como função indissociável do ensino e da 

extensão, e tem como finalidade a ampliação de conhecimentos, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento da Ciência. No que diz respeito à extensão, ela 

deve ser realizada de modo a promover a articulação com o ensino e a pesquisa, 

organizada em Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Prestações de Serviço e 

suas diretrizes e normas estão estabelecidas na Política de Extensão da 

Universidade Federal de Rondônia, aprovada através da Resolução  nº. 

226/CONSEA, de 17 de dezembro de 2009. Nesse sentido, na UNIR, tanto a 

pesquisa quanto a extensão devem estar articuladas, de forma indissociável, com o 

ensino, contribuindo para a formação discente e transformação da sociedade.  

A representatividade de discentes, nos órgão colegiados, tem como  garantido 

o seu direito de organização em entidade representativa, constituída através de um 

Diretório Central dos Estudantes, com sede em Porto Velho. No que diz respeito à 

formação discente, nos termos da Resolução 278/CONSEA, de 2012, o perfil do 

egresso deve ser delineado de forma a traçar a autonomia intelectual, o 

conhecimento da realidade regional; o compromisso social; e os valores 

humanísticos do profissional formado. Nesse sentido, as práticas acadêmicas devem 

ser norteadas de modo contribuir com a formação de discentes com este perfil.  

 

5.3 PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS ACADÊMICAS 

 

Nas suas práticas acadêmicas, a Universidade deve considerar sua finalidade 

precípua, conforme estabelecido em seu Estatuto, de “promover o saber científico e 

atuar em um sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão”.  Deve, portanto, 

considerar sua missão de produzir e difundir conhecimento, considerando as 
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peculiaridades amazônicas, visando o desenvolvimento da sociedade. Nesse 

sentido, a Universidade deve ter, como elemento norteador de suas práticas, a 

busca constante pela qualidade do ensino em articulação com a pesquisa e 

extensão, a fim de promover uma formação humanística integral, através da busca 

pela excelência na sua área de atuação.  

Dessa forma, considerando que a Educação Superior tem, por natureza, uma 

função social, política e econômica, devem ser estabelecidas, consoante com as 

Políticas Acadêmicas, diretrizes para as práticas acadêmicas que considerem, 

consoante com os princípios constitucionais para educação, os seguintes princípios 

norteadores:  

I- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

II- Flexibilização curricular;  

III- Atualização permanente dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, em 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional, de modo a garantir 

práticas inovadoras; 

IV- Impacto social e transformação da sociedade; 

V- Integração com a comunidade; 

VI- Democratização do acesso, garantia da permanência discente e da 

qualidade da formação;  

VII- Respeito à pluralidade, à diversidade étnica, cultural e à biodiversidade; 

VIII- Produção e difusão do conhecimento científico, cultural e tecnológico em 

articulação com os aspectos regionais, nacionais e internacionais;  

IX – Monitoramento e avaliação permanente das práticas pedagógicas; e 

X – Gestão democrática. 
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6  PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (Eixo 1) 

 

 

As ações de planejamento e avaliação institucional estão organizadas pelas 

orientações legais pertinentes. Constatou-se, porém, a presença de uma 

desvantagem significativa em relação à sistematização, articulação e orientação dos 

valores institucionais em relação à missão e visão apontados como horizonte dos 

próximos cinco anos. 

Para que uma condição de melhoria seja atingida, a UNIR propõe como 

desafio: estabelecer e consolidar uma cultura organizacional capaz de assegurar 

práticas proativas às ações de planejamento e avaliação. 

Este desafio pretenderá ser atingido, com a superação das seguintes 

condições relacionadas ao Planejamento e Avaliação Institucional:  

 

6.1. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS 

 

O planejamento institucional é realizado em razão das agendas ministeriais e 

práticas administrativas definidas pelo Governo Federal. Trata-se das ações de 

previsão orçamentária e gestão financeira, que são definidores da sustentabilidade 

financeira. Ocorre que as mesmas precisam ser melhoradas e orientadas de modo a 

constituir-se em referencial de avanço institucional. 

As ações de planejamento administrativo dos órgãos de gestão e apoio 

acadêmico envolvem as diversas unidades, tais como os Campi e Núcleos que são, 

atualmente, polos do fazer acadêmico. Para tanto, as ações estarão orientadas ao 

processo de descentralização da gestão, no âmbito interno, que demandam atenção 

para o enfrentamento do desafio posto. 

Outro foco para as ações será a UNIR rever e arejar sua estrutura, 

correspondendo ao seu crescimento e urgência de consolidação da oferta de ensino 

superior público no Estado de Rondônia, dispondo-se a ser protagonista no debate 

da expansão de instituições de ensino superior público. 

Assim, para o desenvolvimento institucional dos próximos cinco anos, a UNIR 

realizará os seguintes objetivos e metas: 
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Objetivo 6.1 - Promover a reorganização institucional com base na reformulação 

estatutária. 

Objetivo 6.2 - Submeter ao CONSUN proposta de apoio à criação de nova 

Universidade Federal em Rondônia. 

 

Metas: 

· Definição do processo de descentralização administrativa, até agosto de 

2014; 

· Produzir estudos técnicos sobre modelos de gestão administrativa e 

acadêmica para subsidiar a reformulação estatutária, até novembro de 2014; 

· Estatuto reformulado e aprovado no CONSUN, até junho de 2015. 

· Reformular e aprovar no CONSUN o Regimento Geral, até dezembro de 

2015; 

· Nomear comissão institucional para formulação da proposta da nova 

Universidade Federal em Rondônia, até junho de 2014; 

· Apresentar agenda de trabalho da Comissão, até agosto de 2014; 

· Submeter a proposta da nova Universidade Federal em Rondônia, até 

setembro de 2015. 

 

Outro aspecto, igualmente importante, é participar à comunidade das 

atividades da Universidade, dado que o planejamento e seus resultados devem 

produzir na comunidade uma imagem segura e confiável quanto aos resultados dos 

serviços desenvolvidos na instituição. Para isto, mais um objetivo é traçado, com as 

respectivas metas a seguir: 

 

Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações 

implementadas 

 

Metas: 

· Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015; 

· Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações 

institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente; 

· Efetivar o funcionamento da Ouvidoria da UNIR, até agosto de 2014; 
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· Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e planos de ação das 

unidades nas instâncias deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais. 

 

6.2 - ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA DOS CURSOS 

 

A organização acadêmica dos cursos ganhou impulso a partir da Resolução 

do CONSEA 278/2012. Empenhada na reorganização didática e de formação 

profissional em relação aos cursos que oferece, a UNIR propõe centrar o esforço no 

seguinte objetivo e respectivas metas: 

 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento 

dos PPC 

 

Metas: 

· Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014; 

· Elaborar e implantar as políticas de estágios, até junho de 2015; 

· Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos curso e índices de 

conclusão; 

· Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 

2018; 

· Articular os diversos programas de formação nos quais a UNIR atua suas 

propostas pedagógicas e científicas dos cursos; 

· Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação. 

 

6.3 – AÇÕES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPAv  

 

A avaliação institucional foi reestabelecida na UNIR através da realização do 

processo de autoavaliação, ao final do ano de 2013. Como observação da própria 

Comissão, em relação à orientação metodológica e às atividades voltadas à 

formação profissional, é importante que as Diretorias de Campi e Núcleos tenham 

representação na CPAv, de modo a conduzir e assessorar as atividades de 

avaliação institucional proporcionando o suporte necessário nas diversas tarefas que 

envolvem essa atividade. 
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A CPAv já detectou diversas práticas de avaliação que necessitam de 

convergência, de modo a proporcionar aprendizagem institucional e qualidade na 

tomada de decisões: 1) Avaliação Profissional (progressão funcional e 

desenvolvimento docente); 2) Avaliação Pedagógica (relativa às atividades de 

desenvolvimento do aluno e à relação docente com o campo profissional do seu 

curso); 3) Avaliação de desempenho institucional (mensura resultados, produtos e 

processos); 4) Avaliação por segmento (elaboração de diagnóstico e análise do 

desempenho dos alunos ingressantes, da permanência e dos egressos). Sendo 

assim, a avaliação institucional envolverá algumas ações, conforme apresentadas a 

seguir. 

 

6.3.1 - Descentralização das ações da CPAv nos Campi 

 

Implica na presença e permanência da CPAv-UNIR nos Campi e unidades 

acadêmicas de modo a permitir atenção, assessoramento e fortalecimento da prática 

da avaliação institucional. 

 

6.3.2 - Participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação. 

 

Implica em criar espaços de empoderamento da comunidade das práticas 

avaliativas. 

 

6.3.3 - Meios de divulgação para a comunidade acadêmica da autoavaliação. 

 

Implica em dar visibilidade aos resultados da avaliação de modo a permitir 

estudos, projeções e entendimento da própria instituição por qualquer cidadão 

interessado nos dados, informes e resultados. 

 

6.3.4 - Apresentação dos resultados, análises, reflexões e proposições da 

autoavaliação. 

 

Implica na divulgação dos resultados mediante apresentação pública, 

desmembramento de produtos relacionados aos fatos e dados avaliados, produção 

de estudos e ensaios de avaliação, obtendo massa crítica neste tema.  
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O resultado previsto destas ações se materializa no seguinte objetivo 

consoante às suas metas: 

 

Objetivo 6.5 - Consolidar a autoavaliaçao da UNIR. 

 

Metas: 

· Elaborar e aprovar o Regimento Interno da CPAv, até outubro de 2014. 

· Descentralizar a CPAv, até março de 2015. 

· Capacitar três pessoas por curso em avaliação institucional, até novembro de 

2015. 

· Sensibilizar 60% da comunidade acadêmica sobre a importância da avaliação 

interna e sua participação na CPAv, de maneira permanente. 

· Disponibilizar as análises em todas as unidades, por meio de mural. 
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7   DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (Eixo 2) 

 
 

O desenvolvimento institucional pressupõe o estabelecimento de parâmetros 

de atuação, além de englobar postura proativa nas práticas da organização, com 

vistas a atender à demanda premente de uma sociedade que clama por atenção e 

atendimento às suas necessidades.   

Tem-se postulado que a transformação social de uma região pode estar 

vinculada às ações focadas na educação e que um ensino superior de qualidade 

pode proporcionar resultados que, possivelmente, alavancarão o desenvolvimento 

do Estado de Rondônia, contribuindo, em sua modesta parcela, com a região e com 

o país.    

Para consecução dos objetivos institucionais, o desenvolvimento da UNIR tem 

pilares fincados na formação profissional, que confere sentido à sua existência; 

capacidade instalada, de onde se obtém massa crítica necessária ao 

desenvolvimento do conhecimento com seu pessoal docente e técnico-

administrativo e serviços aos estudantes. Tudo isto para que a UNIR pretenda 

consolidar-se como instituição capaz de fazer jus à tradição secular que cabem a 

instituições universitárias em todo o mundo. 

Constituirá também pauta dos órgãos deliberativos e colegiados da UNIR, nos 

anos de vigência deste PDI, a retomada e o encaminhamento para definição: (i) de 

objeto acadêmico ou transferência para outro órgão da obra iniciada no município de 

São Miguel do Guaporé; (b) da área física destinada ao Hospital Universitário ; (iii) 

da destinação do Hotel Escola no IATA (Guajará-Mirim); (iv) sobre a destinação do 

Prédio da Unir Centro quando houver novo espaço para funcionamento da 

Administração da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

 

Formação Profissional.  

A UNIR oferece Cursos de Graduação Presencial, Bacharelados e 

Licenciaturas, em oito Campi, abrangendo diversas áreas do conhecimento.  

Os cursos de graduação oferecidos são: Administração, Engenharia 

Agronômica, Arqueologia, Artes Visuais, Biblioteconomia, Ciências Biológicas, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social – 

Jornalismo, Direito, Educação Básica Intercultural, Engenharia Ambiental, 
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Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca e Aquicultura, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Educação 

Física, Enfermagem, Estatística, Filosofia, Física, Gestão Ambiental, Geografia, 

História, Informática, Letras – Espanhol, Letras – Inglês, Letras – Português, 

Medicina Veterinária, Matemática, Medicina, Música, Pedagogia, Psicologia, 

Segurança Pública e Teatro. Totalizando, dessa forma, 68 cursos. 

A Instituição oferece 12 cursos de Mestrado e 02 de Doutorado institucionais: 

Administração; Biologia Experimental (M/D); Ciências Ambientais; Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente (M/D); Educação; Educação Escolar; Ensino em Ciências 

da Saúde; Estudos Literários; Geografia; História e Estudos Culturais; Letras e 

Psicologia. São 04 os doutorados interinstitucionais: Educação Matemática 

(UNIR/UNESP – Rio Claro/SP); Engenharia Elétrica (UNIR/UFSM); Geografia 

(UNIR/UFPR) e Letras (UNIR/UNESP-São José do Rio Preto/SP). Quatro programas 

em rede: Administração Pública (PROFIAP), Matemática (PROFMAT), Física, 

Ensino de Ciências (REAMEC) e BIONORTE. 

O corpo discente da Universidade é constituído pelos alunos matriculados em 

seus diversos cursos, na condição de regulares e de especiais. Os alunos regulares 

são matriculados nos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu, aperfeiçoamento, ou de outra natureza, com direito a diploma, ou certificado, 

após o cumprimento integral dos respectivos currículos (Estatuto da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, Art. 47).  

  

Capacidade Instalada 

 

O corpo docente é constituído pelo pessoal de nível superior que exerce 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além das atividades estritamente 

inerentes ao sistema de ensino, pesquisa e extensão, cabe também aos docentes a 

orientação geral aos alunos, visando à integração destes na vida universitária e sua 

melhor adequação ao futuro exercício profissional. As condições de trabalho do 

corpo docente, no que tange à categoria, provimento, ingresso, movimentação, 

regime de trabalho, promoção, redistribuição, dispensa, salários, vantagens e outros 

congêneres, serão determinadas pela legislação pertinente, pelo Regimento Geral 

da Universidade, pelo regimento de seus órgãos e pelas resoluções dos Conselhos 
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Superiores e dos Conselhos de Núcleos e Campi e Colegiados (Estatuto da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, Art. 44 e 45). 

O corpo técnico-administrativo é constituído pelos servidores que exercem 

atividades técnicas, administrativas ou operacionais, de acordo com a natureza do 

cargo. Além de poder participar com os docentes na execução de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Os técnico-administrativos estão classificados nos 

seguintes grupos ocupacionais: Grupo Nível de Apoio; Grupo Nível Médio; Grupo 

Nível Superior. No tange às condições de trabalho, no que se refere à categoria, ao 

ingresso, à promoção, ao acesso funcional, à dispensa, ao regime de trabalho, ao 

afastamento, à transferência, ao salário, às vantagens e outros aspectos 

congêneres, serão determinadas pela legislação pertinente, pelo Regimento Geral 

da Universidade, pelos regimentos de seus órgãos e pelas resoluções do Conselho 

Superior de Administração.  

A Unir possui resoluções internas que regulamentam sobre normas para 

afastamento de servidor técnico-administrativo para capacitação, Programa de 

Capacitação e Aperfeiçoamento, além do Programa de atendimento psicológico a 

servidores. 

Com essa perspectiva de crescimento quantitativo, a UNIR imprescinde de 

articular tal crescimento com as condições qualitativas para o seu desenvolvimento, 

integrando seus talentos de modo a favorecer um ambiente acadêmico mais 

informado, comunicativo e proativo em relação às suas necessidades. 

 

Educação a Distância 

 

A Educação a Distância da UNIR foi instalada por meio de Programas 

induzidos pelo Ministério da Educação a partir do ano de 2004 e vem sendo 

adequadamente tratada nos termos do Decreto 5.773/2006 em conjunto com a 

Portaria Normativa 040/2007 (2010). Possui Credenciamento válido até o ano de 

2015, contemplando as seguintes Metas Gerais para o período de Vigência do PDI5: 

· Estimular e promover à expansão do ensino superior através da modalidade 

de Ensino a Distância para municípios do Estado de Rondônia. 

                                                           
5 Encaminhado pela DIRED no e-mail comissaopdi2014@unir.br em 05/06/2014. 
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· Desenvolver políticas buscando fomentar a integração da Educação a 

Distância em todas as esferasacadêmico administrativas da UNIR. 

· Elaborar e aprimorar o conjunto de ordenamentos e regimentos que balizem 

as práticas de EAD na UNIR. 

O Extrato das informações principais para o Processo de 

Renovação/Aditamento do Credenciamento da EAD da UNIR estão dispostos 

no Apêndice B. 

 

7.1. O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO A MISSÃO DA 
UNIVERSIDADE. 

 

Objetivo 7.1 - Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da 

transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e 

valorização institucional.  

 

Metas: 

· Integrar tecnologia na tramitação de processos para ampliar a satisfação do 

usuário em 30%, até 2018; 

· Incorporar e difundir Tecnologias de Informação e Comunicação apropriadas 

para democratização da informação.  

 
Objetivo 7.2 - Melhorar o sistema acadêmico de informação. 

· Atualizar ou substituir o SINGU, até 2018; 

· Implantar sistema integrado de gestão em nível de unidade, até 2018.  

 
 
Objetivo 7.3- Fortalecer políticas de acesso e permanência discente à  

                     Universidade. 

 
Meta: 

· Criar cursos preparatórios nos Campi, a partir de 2015, para ingresso à 

Universidade de estudantes oriundos da rede pública de ensino. 
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7.2. AS ATIVIDADES DE ENSINO (GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO). 
 

 
 
Objetivo 7.4 - Criar cursos de graduação e pós-graduação. 
 
Metas: 

· Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018; 

· Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos cursos da UNIR para 

aumentar a visibilidade junto à sociedade; 

· Expandir em 30% o quadro de professores para atender a graduação e a pós-

graduação, até 2018; 

· Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal técnico-administrativo, até 2018; 

· Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos 

cursos, até 2018. 

 

 
Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. 

 

Metas: 

· Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e 

pós-graduação, até 2015; 

· Identificar e reduzir a evasão e a repetência nos cursos de graduação em 

30%, até 2018; 

· Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo, 

objetivando a melhoria do ensino de graduação e pós-graduação, até 2018; 

· Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas 

referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes 

integrantes dos PPC; 

· Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao PPC de cada 

curso. 

 

Objetivo 7.6 - Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no 

interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade. 

 

Metas: 



72 
 

· Contratar docentes e técnico-administrativos para atender a demanda; 

· Implantar novos cursos que atendam a demanda social; 

· Reforçar as expectativas de ampliar a produção de conhecimento acerca da 

realidade regional e promover ações visando à superação de assimetrias 

regionais; 

· Difundir, de forma igualitária, a promoção da inclusão social no interior do 

Estado. 

 

Objetivo 7.7 - Consolidar os cursos já existentes. 
 
Metas: 

· Expandir o quadro de professores e pessoal técnico-administrativo, até 2018; 

· Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada aos Campi; 

· Ampliar e criar condições para comissão de fiscalização e acompanhamento 

das obras em andamento; 

· Garantir políticas de apoio para trabalho de campo em cursos com pedagogia 

da alternância; 

 
 
Objetivo 7.8 - Fortalecer e consolidar a estrutura administrativa dos Campi 

proporcionando condições para terem autonomia acadêmica. 

 
Metas: 

· Descentralizar a estrutura administrativa, orçamentária e financeira, até 2018; 

· Descentralizar a estrutura acadêmica dos Campi, até 2018. 

 
Objetivo 7.10 - Consolidar e expandir programas de pós-graduação stricto  sensu 

(mestrado e doutorado) acadêmico e profissional, até 2018.  

 

Metas: 
· Ofertar doutorados acadêmicos em Administração e Geografia, até 2016;  

· Alcançar nota 4 nas avaliações da Capes nos mestrados acadêmicos em 

Educação, Letras  e Psicologia, até 2016; 

· Ampliar em 30% a oferta de doutorados para os Campi. 
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Objetivo 7.11 - Priorizar a contratação de novos docentes para os departamentos 

que ofertam os cursos de pós-graduação stricto sensu, até 2016. 

Meta: 
· Ampliar o quadro de professores nos departamentos que ofertam os cursos 

de pós-graduação stricto sensu, até 2016. 

 
Objetivo 7.12 - Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. 
 
Metas: 

· Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, 

que se submeterem a avaliação externa, até 2018; 

· Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia. 

 
 
7.3. AS PRÁTICAS DE EXTENSÃO  
 

 
Objetivo 7.13 - Fortalecer e ampliar a política de extensão.  
 
Metas: 

· Destinar orçamento anual para as ações de extensão;  

· Garantir recursos humanos e infraestrutura física para o desenvolvimento das 

ações de extensão;  

· Criar canais permanentes de difusão e avaliação das ações de extensão. 

 

 
7.4. AS ATIVIDADES DE PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, 
ARTÍSTICA E CULTURAL. 

 

Objetivo 9.14 - Criar uma fundação de pesquisa e captação de recursos. 

 

Meta: 

· Criar uma comissão de especialistas para discutir a estrutura dessa fundação. 

 

Objetivo 9.15 - Criar e consolidar grupos de pesquisas.  

Metas: 

· Vincular 60% dos Grupos de Pesquisas aos cursos de pós-graduação, e 40% 

ao PIBIC, PIBID e aos projetos de pesquisa e extensão, até 2018; 

· Criar espaço físico para os grupos de pesquisa; 
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· Criar espaço físico para os grupos de pesquisa/ professores nos Campi; 

· Contratar técnicos para os laboratórios dos grupos de pesquisas. 

 

 

7.5. AS AÇÕES INSTITUCIONAIS À DIVERSIDADE, AO MEIO AMBIENTE, À 
MEMÓRIA CULTURAL, À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL. 

 

Objetivo 7.16 - Ampliar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a 
diversidade étnica e cultural da Amazônia. 

Metas: 

· Elaborar e executar projetos voltados para os temas da diversidade étnica, 

linguística, ambiental e cultural da Amazônia; 

· Organizar eventos entre os Campi com atividades que promovam cultura, 

diversidade e meio ambiente; 

· Elaborar e executar projetos voltados para os espaços de fronteiras da 

· Amazônia.  

 
 
Objetivo 7.17 - Implementar ações de valorização da memória e do patrimônio 
cultural e ambiental da Amazônia. 

Metas: 
· Criar e difundir de espaços de memória; 

· Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, 

linguística e ambiental. 

 

7.6. AS AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL 

 
Objetivo 7.18 - Criar incubadoras tecnológicas. 

Metas: 
· Criar 6 Incubadoras tecnológicas vinculadas às Unidades Acadêmicas;  

· Criar empresas incubadoras, até 2018. 

 

Objetivo 7.19 - Incentivar a inovação tecnológica. 
 
Metas: 

·     Integrar as incubadoras às empresas Júnior para fomento e agregação de 

valores, em tecnologias e produtos gerados. 
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·        Criar um núcleo de desenvolvimento e fomento em linguagem de 

programação, para Rondônia, integrando alunos e mercado. 

·         Garantir recursos financeiros destinados a feiras e “workshops de 

tecnologia”, alternando um evento por ano, integrando todos os grupos e 

trabalhos da UNIR. Inserindo a DTI como participante dos eventos para 

divulgação dos recursos tecnológicos e de segurança. 

·         Promover e consolidar o uso de novas tecnologias para interação virtual. 

·         Fomentar o uso de novas tecnologias ofertadas pela Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa - RNP. 

 
Objetivo 7.20 - Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento 

regional. 

Meta: 

· Promover parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil 

para melhor articular a pesquisa universitária com as necessidades do 

desenvolvimento regional. 

 

Objetivo 7.21 - Propiciar a execução de projetos de extensão como fundamento do 

desenvolvimento curricular e de contribuição para o desenvolvimento regional e 

melhoria das condições sociais. 

Metas: 

· Estimular o envolvimento de professores, alunos e técnicos em atividades de 

extensão; 

· Estimular a pesquisa em áreas de fronteiras; 

· Criar associação técnico-científica. 

 
 
7.7. AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade. 

Metas: 

· Adequar fisicamente todos os Campi da universidade para acessibilidade;  

· Criar departamento de política de inclusão nos Campi; 
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· Contratar, por meio de concurso público, pessoal especializado para compor 

os departamentos de política de inclusão nos Campi. 

 

7.8. AS AÇÕES AFIRMATIVAS: PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E 
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 

 
Objetivo 7.23 - Desenvolver políticas de formação para direitos humanos e 
igualdade étnico-racial. 
Metas: 

· Realizar, anualmente, seminários e audiências públicas que contemplem a 

temática; 

· Ampliar em 50% a oferta de vagas no curso de Licenciatura Educação Básica 

Intercultural. 

 

7.9. AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO, INTERCÂMBIO E PROGRAMAS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO. 
 
Objetivo 7.24 - Promover convênios com instituições nacionais e internacionais. 

Metas: 

· Estimular a mobilidade interinstitucional de discentes, de docentes e de 

técnico- administrativos, inclusive a mobilidade internacional; 

· Dinamizar a política de estágios e mobilidade na Universidade; 

· Facilitar o acesso ao Programa Ciências sem Fronteira; 

· Realizar condições de inserção dos acadêmicos, docentes e técnico-

administrativos em programas de línguas estrangeiras. 

 

Objetivo 7.25 - Promover o ingresso da universidade em redes de              
colaboração nacional e/ou internacional. 

Metas: 
· Propiciar visitas de docentes em outras instituições vinculadas às redes; 

· Promover a participação de professores em congressos; 

· Estimular a produtividade acadêmica dos professores e alunos de graduação 

e pós-graduação; 

· Promover condições para que docentes da Universidade orientem alunos de 

programas de mestrados e doutorados nas instituições que participam da 

rede de colaboração. 
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8   POLÍTICAS ACADÊMICAS (Eixo 3) 

 

   Considerando a educação superior de qualidade, como foco de atuação da 

Universidade Federal de Rondônia, as Políticas Acadêmicas da Instituição devem 

estar norteadas por diretrizes que tenham como meta a aprendizagem, a partir de 

um corpo docente e técnico altamente capacitado e qualificado.  

Dado o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

essas Políticas devem estar integradas, de modo a contribuir para que a UNIR seja 

referência em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, até 

2018, conforme estabelecido na Visão da Instituição, e atendendo sua Missão de 

produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, 

visando ao desenvolvimento da sociedade. 

   Assim, as Políticas Acadêmicas devem garantir a consolidação e expansão 

que se pretende para a Universidade, com excelência, das áreas de ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse sentido, devem ser consideradas as demandas de 

estruturação acadêmica, administrativa e física, assim como a contratação de 

pessoal para atender, de forma qualificada, ao que é proposto, tendo como desafio 

estratégico: estabelecer e consolidar Políticas Acadêmicas e Projeto Pedagógico 

Institucional, alinhados à missão e visão institucional e voltados para seu foco de 

atuação. 

 

8.1 POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICAS ADMINISTRATIVAS PARA 
OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

As Políticas de Ensino devem ter como foco a implantação de cursos novos 

de graduação e a consolidação dos cursos já existentes, priorizando os cursos que 

estão com índices insatisfatórios, de acordo com avaliação realizada pelo Ministério 

da Educação, como é o caso de alguns cursos implantados pelo Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), como 

é o caso de Arqueologia, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Medicina 

Veterinária, Engenharia de Produção, dentre outros cursos antigos que precisam de 

melhorias quanto aos conceitos. Assim, pretende-se garantir, de forma integrada, a 

realização de ações que contribuam para a qualidade do ensino, articulando a 

criação de cursos novos com a política de consolidação dos cursos existentes. 
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Em sua estrutura, a Universidade Federal de Rondônia oferta 68 cursos de 

graduação, sendo 64 na modalidade presencial e 04 a distância, organizados 

conforme quadro 6. No que diz respeito aos cursos novos de graduação, 

consultadas as Unidades Acadêmicas6, deve-se prever a criação de cursos que, 

ouvidas as demandas da sociedade, contribuam para o crescimento qualificado da 

Instituição e para uma maior articulação da Universidade com a sociedade, 

ampliando, desta forma, a área de atuação da Instituição na Região.  

Quadro 6 - Cursos de Graduação Ofertados pela UNIR 
Continua... 

LOCAL DE 
OFERTA NOME/GRAU QUANT 

ARIQUEMES 
  

ENGENHARIA DE ALIMENTOS – BACHARELADO  1 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA 1 

Total.......... 2 

CACOAL 
  

ADMINISTRAÇÃO -  BACHARELADO 1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO 1 

DIREITO – BACHARELADO  1 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO 1 

Total.......... 4 

GUAJARÁ-
MIRIM 

  

ADMINISTRAÇÃO -  BACHARELADO 1 

GESTÃO AMBIENTAL -  BACHARELADO 1 

LETRAS - LICENCIATURA 1 

PEDAGOGIA - LICENCIATURA 1 

Total.......... 4 

JI-PARANA 
  

FÍSICA – BACHARELADO 1 

FÍSICA - LICENCIATURA  1 

ESTATÍSTICA – BACHARELADO 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL – BACHARELADO 1 

EDUCAÇÃO BÁSICA E INTERCULTURAL – LICENCIATURA – PROLICEN 1 

MATEMÁTICA – LICENCIATURA 1 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA 1 

Total.......... 7 

PRESIDENTE 
MÉDICI 

ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA- BACHARELADO 1 

Total.......... 1 

ROLIM DE 
MOURA 

  

AGRONOMIA – BACHARELADO  1 

MEDICINA VETERINÁRIA – BACHARELADO  1 

ENGENHARIA FLORESTAL – BACHARELADO  1 

HISTORIA – LICENCIATURA  1 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA  1 

Total.......... 5 

VILHENA 

ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – BACHARELADO 1 

LETRAS – LICENCIATURA 1 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA 1 

  Total.......... 5 
 

                                                           
6
 Conforme relação constante no Apêndice A. 



79 
 

 
 

Continuação... 
LOCAL DE 
OFERTA NOME/GRAU QUANT 

PORTO 
VELHO 

CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA – PROLICEN - EAD* 1 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  – BACHARELADO – EAD* 1 
ADMINISTRACAO  – BACHARELADO 1 
ARQUEOLOGIA  – BACHARELADO 1 
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA 1 
BIBLIOTECONOMIA  – BACHARELADO 1 
CIENCIAS BIOLOGICAS – BACHARELADO 1 
CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA 1 
CIENCIAS CONTABEIS – BACHARELADO 1 
CIENCIAS ECONOMICAS – BACHARELADO 1 
CIENCIAS SOCIAIS – BACHARELADO 1 
CIENCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA 1 
DIREITO – BACHARELADO  1 
EDUCACAO FISICA – LICENCIATURA 1 
ENFERMAGEM – BACHARELADO 1 
ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO 1 
ENGENHARIA ELÉTRICA – BACHARELADO 1 
FILOSOFIA – BACHARELADO 1 
FILOSOFIA – LICENCIATURA 1 
FÍSICA - LICENCIATURA  1 
GEOGRAFIA – BACHARELADO 1 
GEOGRAFIA – LICENCIATURA 1 
HISTORIA – BACHARELADO 1 
HISTORIA – LICENCIATURA 1 
INFORMATICA – BACHARELADO 1 
INFORMATICA – LICENCIATURA 1 
LETRAS ESPANHOL – LICENCIATURA 1 
LETRAS-INGLÊS – LICENCIATURA 1 
LETRAS-PORTUGUÊS – LICENCIATURA 1 
LETRAS- PORTUGUÊS  - LICENCIATURA – EAD* 1 
MATEMATICA - LICENCIATURA 1 
MEDICINA – BACHARELADO 1 
MÚSICA – LICENCIATURA 1 
PEDAGOGIA – LICENCIATURA 1 
PEDAGOGIA – LICENCIATURA – EAD* 1 
PSICOLOGIA – BACHARELADO 1 
PSICOLOGIA – LICENCIATURA 1 
QUIMICA – LICENCIATURA 1 
SEGURANÇA PÚBLICA – BACHARELADO 1 
TEATRO – LICENCIATURA 1 

  Total.......... 40 

 
TOTAL DE CURSOS OFERTADOS PELA UNIR EM 2014 68 

Fonte: PROGRAD-UNIR 

       

8.1.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento da Política de Ensino e ações 
acadêmicas para os cursos de graduação 



80 
 

 

Abaixo, são apresentados o objetivo e metas para o desenvolvimento da 

Política de Ensino e ações acadêmicas para os cursos de graduação da UNIR, para 

os próximos cinco anos: 

Objetivo 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação. 

Metas: 

· Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes das áreas e da legislação 

vigente; 

· Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes didático-

pedagógicos, até 2018; 

· Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; 

· Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de 

cada curso, anualmente, até 2018; 

· Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018. 

· Dobrar o número de bolsas de monitoria oferecidas, por demanda dos 

Departamentos, até 2018. 

· Reduzir em, no mínimo, 10%  a evasão de discentes, até 2017; 

· Reduzir em, no mínimo, 10% da retenção de discentes, até 2017; 

· Regulamentar o ingresso de portador de diploma, até 2015; 

· Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada 

Departamento, até 2015. 

· Criar novos cursos de graduação de acordo com a demanda local, até 2018. 

 

 

8.2 AÇÕES ACADÊMICAS ADMINISTRATIVAS PARA OS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

A Universidade Federal de Rondônia possui, atualmente, em nível  tricto 

Sensu mestrados acadêmico e profissional e doutorado, conforme mostra o quadro 
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7. 

Quadro 7 - Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: 

Curso Campus Grau Modalidade 
Turmas em 
Funciona-

mento 

Número 
de 

Vagas 

Concei
to 

Administração  Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 20 4 

Biologia Experimental Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 35 3 

Ciências Ambientais Rolim de 
Moura 

Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 1 16 3 

Desenvolvimento Regional e 
Meio Ambiente  

Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 24 4 

Educação Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 20 3 

Estudos Literários  Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 20 3 

Geografia Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 15 4 

História e Estudos Culturais Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 20 3 

Letras Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 25 3 

Psicologia Porto Velho Mestrado 
Acadêmico  

Presencial 2 21 3 

Educação Escolar Porto Velho Mestrado 
Profissional 

Presencial 1 30 3 

Ensino em Ciências da Saúde Porto Velho Mestrado 
Profissional 

Presencial 2 30 3 

Matemática Porto Velho Mestrado 
Profissional 
em Rede 

Semi 
presencial 

1 15 3 

Física Ji-Paraná Mestrado 
Profissional 
em Rede 

Semi 
presencial 

1 15 3 

Administração Pública Porto Velho Mestrado 
Profissional 
em Rede 

Semi 
presencial 

1 22 3 

Biologia Experimental Porto Velho Doutorado 
Acadêmico  

Presencial 2 18 3 

Desenvolvimento Regional e 
Meio Ambiente 

Porto Velho Doutorado 
Acadêmico 

Presencial 1 21 4 

Ciências da Linguagem7 Guajará-
Mirim 

Mestrado 
Acadêmico 

Presencial 1 --- 2 

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

                                                           
7 Curso descredenciado pela CAPES em dezembro de 2013. 
 



82 
 

Conforme se pode verificar na figura 11, a UNIR tem mantido a média de 

conceito estável para os seus cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu:  

Figura 11 – Conceito Geral da Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

(Fonte: Relatório de Gestão 2013) 

Se por um lado, essa estabilidade sinaliza uma manutenção da qualidade; por 

outro, implica no reconhecimento de que os cursos não estão elevando seus índices 

conceituais. É necessário, portanto, que haja a consolidação dos cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu, a fim de garantir a qualidade e capacidade de atender às 

demandas da nossa sociedade, alinhadas à visão da instituição de ser referência em 

educação superior, ciência, tecnologia e inovação, na Amazônia, até 2018. Nesse 

sentido, a expansão qualificada do quadro desses cursos, também garantirá o 

atendimento à sua visão, vez que ampliará a área de atuação da Instituição, tanto de 

conhecimento, quanto geográfica. 

Diante disso, é preciso que a UNIR estabeleça as áreas de conhecimento que 

pretende expandir nos próximos anos, com o intuito de garantir a continuidade na 

participação dos programas de bolsas, tanto para discentes quanto para docentes, e 

que fortaleça os cursos já implantados com as condições de funcionamento 

adequadas para garantir sua consolidação. Já foi sinalizada, no Relatório de Gestão 

2013, a necessidade de estabelecimento de uma política para ofertar cursos, tanto 

de graduação quanto de pós-graduação. 

Atualmente, a Pós-graduação conta, para seu fomento, com dois tipos de 

bolsas. Por um lado temos o Programa de Demanda Social, voltado para os 

discentes, cujo objetivo é manter, em tempo integral, alunos com excelente 

desempenho acadêmico e, de outros, as bolsas concedidas aos docentes da UNIR, 

quando em fase de doutoramento, que são concedidas através Programa de 

Formação Doutoral Recente - PRODOUTORAL, que favorece a qualificação do 

corpo docente através da mobilidade dos bolsistas de uma IFES para outra. Essas 

Conceito geral da Pós-graduação Stricto sensu 

3,29 3,30 3,30 3,33 3,30 

2009 2010 2011 2012 2013 
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bolsas são pagas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES. 

Observa-se que a consolidação e expansão da Pós-Graduação Stricto Sensu, 

na Instituição, devem ser realizadas de forma que garanta a qualidade da formação, 

a avaliação contínua dos impactos das pesquisas junto à comunidade e contribuam 

para a inserção dos pesquisadores. A criação de cursos novos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu, ouvidas as demandas da sociedade, foram estabelecidas a partir de 

consulta às Unidades Acadêmicas8.  

 

8.2.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento da Política de Ensino e ações 
acadêmicas para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
 

Abaixo, são apresentados o objetivo e metas para o desenvolvimento da 

Política de Ensino e ações acadêmicas para os cursos de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, para os próximos cinco anos: 

Objetivo 8.2 – Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais Stricto 

Sensu 

Metas: 

 
· Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018; 

· Elevar o conceito de todos os cursos de Pós-Graduação existentes, com nota 

3, até 2018. 

· Dotar cada curso de Pós-Graduação existente com 01 Técnico em Assuntos 

Educacionais, até 2016. 

· Criar e implantar um curso de Mestrado por área naquelas que ainda não 

estejam implantadas, até 2018 

· Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa, até 

2018; 

· Atingir o mínimo de 20 mestrados e 5 doutorados, até 2018; 

· Contratar docentes e técnicos até suprir as especificidades e demandas de 

cada curso, até 2016; 
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· Criar e implantar a Secretaria para Assuntos de Registro e Controle dos 

Dados Acadêmicos da Pós-Graduação, até 2015; 

· Adequar o SINGU às demandas da Pós-Graduação, até 2015; e 

· Ter, no mínimo, 01 curso Strictu Sensu, em cada Campus, até 2018. 

 

 

8.3 AÇÕES ACADÊMICAS ADMINISTRATIVAS PARA OS CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
 

A Universidade Federal de Rondônia possui, atualmente, os cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu apresentados no quadro 8. 

Quadro 8 – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ofertados pela UNIR 

NOME DO CURSO MODALIDADE CAMPUS 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA SEMI PRESENCIAL PORTO VELHO 

DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRESENCIAL PORTO VELHO 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PRESENCIAL PORTO VELHO 

GESTÃO DA SAÚDE  A DISTÂNCIA PORTO VELHO E POLOS 

GESTÃO ESCOLAR  SEMI PRESENCIAL PORTO VELHO 

SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS PRESENCIAL PORTO VELHO 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL   A DISTÂNCIA PORTO VELHO E POLOS 

GESTÃO PÚBLICA A DISTÂNCIA PORTO VELHO E POLOS 

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

Além do fortalecimento e criação de novos cursos de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, a Pós-Graduação Lato Sensu ainda se faz necessária, para atendimento das 

demandas mais imediatas daqueles que estão em áreas que ainda não ofertam a 

Pós-Graduação Stricto Sensu, como ocorre em alguns Campi da UNIR, uma vez que 

a maioria dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu são ofertados na sede da 

UNIR em Porto Velho, o que dificulta a inserção regional da Instituição, considerando 

que os interessados ao ingresso desses cursos necessitam realizar o deslocamento 

                                                                                                                                                                                     
8
 Conforme relação constante no Apêndice A, elaborada a partir das informações prestadas até 03 de junho de 

2014, pelos Diretores de Núcleos, Campi e Chefes de Departamentos, encaminhadas por meio de formulário 
online da plataforma surveymonkey no endereço: https://pt.surveymonkey.com/s/ZQZ3NX6 . 
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para participarem dos cursos. 

A implantação de cursos novos será feita, considerando as demandas da 

sociedade, de acordo com o informado pelas Unidades Acadêmicas e devem 

considerar as demandas da sociedade9.  

 

8.3.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento da Política de Ensino e ações 
acadêmicas para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
 

A seguir, temos o objetivo e metas para o desenvolvimento da Política de 

Ensino e ações acadêmicas para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, para 

os próximos cinco anos: 

Objetivo 8.3 - Criar  Cursos de Pós-Graduação institucionais Lato Sensu. 

Meta: 

· Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação Lato Sensu em cada Campus, 

conforme demanda local, até 2018. 

 

8.4 AÇÕES ACADÊMICAS ADMINISTRATIVAS PARA A PESQUISA, INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL 
 
 

As ações de pesquisa e iniciação científica são gerenciadas pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPesq, conforme previsto na Instrução 

Normativa nº 001/2011, que regulamenta os procedimentos, documentos e fluxo 

processual para criação e institucionalização de Grupos, Laboratórios e Projetos de 

Pesquisa, no âmbito da UNIR. Nesse sentido, conforme estabelecido na Instrução 

Normativa supracitada, a pesquisa faz-se por meio de Projetos vinculados aos 

Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa institucionais, cadastrados no Diretório 

de Grupos de Pesquisas (DGP) do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq-MCT). 

Segundo dados de 2013, estão cadastrados 82 Grupos da UNIR nesse 

Diretório, que atendem a 377 linhas de pesquisa, envolvendo 215 doutores, 

distribuídos conforme quadro 9. 

 

                                                           
9
 Conforme relação constante no Apêndice A, elaborada a partir das informações prestadas até 03 de junho de 

2014, pelos Diretores de Núcleos, Campi e Chefes de Departamentos, encaminhadas por meio de formulário 
online da plataforma surveymonkey no endereço: https://pt.surveymonkey.com/s/ZQZ3NX6 . 
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Quadro 9 – Grupos de Pesquisa da  Instituição 
Continua... 

 
 

NOME DO GRUPO ANO ÁREA NOME(S) DO(S) LÍDER (ES)
STATUS DA 
CERTIFICA-

ÇÃO 
1.História, Sociedade e 
Educação no Brasil - 
HISTEDBR/UNIR

2007 Educação Prof. Dr. Marco Antônio Oliveira 
Gomes e Prof. Dr. Antônio Carlos 
Maciel

Certificado

2.EDUCA - Grupo de Pesquisa 
Multidisciplinar em Educação

2013 Educação Prof. Dr. José Lucas Pedreira Bueno e 
Prof.ª Dr.ª Juracy Machado Pacífico

Certificado

3.Filologia e Modernidades 2010 Letras Prof. Dr. Júlio Cesar Barreto Rocha e 
Prof.ª Dr.ª Patrícia Helena dos S. 
Carneiro 

Certificado

4.Centro de Toxicologia e Saúde 
Ambiental - CETSA

2008 Saúde 
Coletiva

Prof. Dr. Ari Miguel Teixeira Ott Certificado

5.Geo-Tecnologias Inclusivas 2008 Educação Prof.ª Dr.ª Maria Madalena Ferreira e 
Prof.ª Dalva Maria Seewald de 
Carvalho

Certificado

Certificado
7.Grupo de Pesquisa em 
Nanomateriais e 
NanoBiomagnetismo

2007 Física Prof. Dr. Judes Gonçalves dos Santos 
e Prof.ª Dr.ª Luciene Batista da 
Silveira

Certificado

8.GEAL - Grupo de Estudos 
Integrados sobre Linguagem, 
Educação e Cultura.

2000 Educação Prof.ª Dr.ª Nair Ferreira Gurgel do 
Amaral e Prof.ª Dr.ª Neuza dos 
Santos Tezzari

Certificado

9.Modelagem de Sistemas 
Elétricos

2009 Engenharia 
Elétrica

Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório Júnior 
e Prof. Dr. Rogério Marcos da Silva

Certificado

10. Centro de Estudo e Pesquisa 
em Saúde Coletiva - CEPESCO

2002 Saúde 
Coletiva

Prof.ª Dr.ª Kátia Fernanda Alves 
Moreira e Prof. Ms. Cleson Oliveira de 
Moura

Certificado

11. Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Psicologia e 
Educação na Amazônia - 
GEPPEA

2006 Educação Prof. Dr. Orestes Zivieri Neto e Prof.ª 
Ms. Flávia Pansini

Certificado

12.Grupo Interinstitucional De 
Ensino e Pesquisa em Extensão 
Rural - GIEPER

2009 Agronomia Prof. Ms. Petrus Luiz de Luna 
Pequeno

Certificado

13.Cartografia da produção 
científica na UNIR através de 
indicadores bibliométricos

2012 Ciência da 
Informação

Prof. Dr. Luís Fernando Maia Lima e 
Prof. Ms. Alexandre Masson Maraldi

Certificado

14.Grupo de Pesquisa em 
Estudos Literários

2010 Letras Prof.ª Dr.ª Heloisa Helena Siqueira 
Correia e Prof.ª Ms. Márcia Machado 
de Lima

Certificado

15.Laboratório de Biogeoquímica 
Ambiental - LABIOGEOQ

1994 Geociência
s

Prof. Dr. Wanderley Rodrigues Bastos 
e Prof. Dr. Ene Glória da Silveira

Certificado

16. Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Organizações- 
GEPORG

2007 Administra
ção

Prof. Dr. José Moreira da Silva Neto e 
Prof.ª Dr.ª Gleimiria Batista da Costa

Certificado

17. Grupo de Pesquisa em 
Política, Gestão e Avaliação da 
Educação Escolar

2005 Educação Prof.ª Dr.ª Flavine Assis de Miranda Certificado

18.Centro Interdepartamental de 
Biologia Experimental e 
Biotecnologia

1999 Saúde 
Coletiva

Prof.ª Dr.ª Maria Manuela da Fonseca 
Moura

Certificado

19. Grupo Acqua Viva - UNIR 2000 Geociência
s

Prof.ª Dr. Catia Eliza Zuffo e Prof. Dr. 
Gerson Flores do Nascimento

Certificado

6. Grupo de Estudos de 
Fenômenos Fototérmicos e 

2005 Física Prof.ª Dr.ª Laudileni Olenka e Prof.ª 
Dr.ª Hercília Alves Pereira
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Continua... 

 

NOME DO GRUPO ANO ÁREA NOME(S) DO(S) LÍDER (ES)
STATUS DA 
CERTIFICA-

ÇÃO 
39. GEPS - Grupo de Estudos e 
Pesquisas Sócio-Etnolinguísticas

2013 Linguística Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Pessoa e 
Prof.ª Dr.ª Geralda de Lima Vitor 
Angenot

Certificado

40. Mapa Cultural - Centro 
Interdisciplinar de Estudos em 
Cultura e Artes

2002 Artes Prof. Dr. Osvaldo Copertino Duarte e 
Prof.ª Ms. Gilda Marchetto

Certificado

41.Centro de Estudos em Saúde 
do Índio de Rondônia - CESIR

1997 Saúde 
Coletiva

Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia Escobar e Prof.ª 
Dr.ª Lúcia Rejane Gomes da Silva

Certificado

42.Centro de Estudos 
Socioambientais - CECISA

2005 Administra
ção

Prof.ª Dr.ª Eleonice de Fátima Dal 
Magro

Certificado

43.Ética e Direitos Humanos 2005 Filosofia Prof. Dr. Rodolfo de Freitas Jacarandá 
e Prof. Ms. Márcio Secco

Certificado

Certificado
45.Laboratório de Ensino de 
Ciências

2013 Educação Prof.ª Dr.ª Elizabeth Antonia Leonel de 
Moraes Martines e Prof. Dr. Wilmo 
Ernesto Francisco Júnior

Certificado

46.Centro Interdisciplinar de 
Estudos e Pesquisas em 
Educação e Sustentabilidade - 
CIEPES

2002 Educação Prof. Dr. Antônio Carlos Maciel Certificado

47. Estudos Linguísticos, 
Literários e Socioculturais - 
GELLSO

2007 Letras Prof.ª Dr.ª Odete Burgeile Certificado

48. Grupo de Pesquisa 
Geociências

2013 Geociência
s

Prof. Dr. Vanderlei Maniesi e Prof.ª 
Dr.ª Elizabeth Antonia Leonel de 
Moraes Martines

Certificado

49. HIBISCUS - Grupo de 
Pesquisa e Extensão sobre 
Gêneros, Discursos e 
Comunicação na Amazônia 
Ocidental

2013 Comunicaç
ão

Prof.ª Dr.ª Lílian Reichert Coelho e 
Prof.ª Ms. Evelyn Íris Leite Morales 
Conde

Certificado

50. Grupo de Estudos em 
Produção Animal e 
Aproveitamento de Resíduos

2009 Zootecnia Prof. Dr. Elvino Ferreira Certificado

51. Grupo Amazônico de 
Etsudos e Pesquisas em 
Psicologia e Educação 
(GAEPPE)

2012 Psicologia Prof.ª Dr.ª Marli Lúcia Tonatto Zibetti e 
Prof.ª Dr.ª Maria Ivonete Barbosa 
Tamboril

Certificado

52. Centro de Estudos e 
Pesquisa em Saúde Mental e 
Trabalho na Amazônia/ CEPEST

2012 Psicologia Prof.ª Dr.ª Vanderleia de Lurdes Dal 
Castel Schlindwein

Certificado

53.Migrações, Memória e Cultura 
na Amazônia Brasileira

2013 Antropologi
a

Prof.ª Dr.ª Marília Lima Pimentel e 
Geraldo Castro Cotinguiba

Certificado

54. Centro de Estudos Marxistas 
em Educação e História na 
Amazônia (CEMEHIA)

2014 Educação Prof.ª Dr.ª Marilsa Miranda de Souza Certificado

55.GEPEGRA - Grupo de 
Estudos e Pesquisa em 
Epistemologia Genética da 
Região Amazônica

2013 Filosofia Prof.ª Dr.ª Valéria de Oliveira e Prof. 
Ms. Vicente Eduardo Ribeiro Marçal

Certificado

56.Grupo de Estudos e 
Pesquisas de Espacialidades 
Amazônicas- GEAM

2012 Geografia Prof.ª Dr.ª Avacir Gomes dos Santos 
Silva e Prof.ª Dr. Dalza Gomes da 
Silva

Certificado

44.Grupo de Estudos e 
Pesquisas Interdisciplinares Afro-

2006 História Prof. Dr. Marco Antônio Domingues 
Teixeira
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Continua... 

 

NOME DO GRUPO ANO ÁREA NOME(S) DO(S) LÍDER (ES)
STATUS DA 
CERTIFICA-

ÇÃO 
57.Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Relações 
Raciais e Migração - GEPRAM

2011 Educação Prof.ª Ms. Claudemir da Silva Paula e 
Prof.ª Ms. Paulo Sérgio Dutra

Certificado

58.Grupo de Pesquisa em Teoria 
Política Contemporânea

2013 Filosofia Prof. Dr. Leno Francisco Danner e 
Prof. Dr. Fernando Danner

Certificado

59.Gestão dos Impactos da 
Tecnologia da Informação na 
Amazônia Legal - IMPACTIN

2013 Administra
ção

Prof. Dr. Deyvisson de Lima Oliveira e 
Prof. Ms. Sérgio Cândido de Gouveia 
Neto

Certificado

60.Genética Humana 2013 Genética Prof.ª Dr.ª Vera Engracia Gama de 
Oliveira

Certificado

61.Grupo de Estudo Interativo e 
Pesquisa em Educação Inclusiva

2013 Educação Prof.ª Dr.ª Anamaria Silveira e Prof.ª 
Ms. Marlene Rodrigues

Certificado

2013
63. Interação Biosfera-Atmosfera-
Hidrosfera na Amazônia

2006 Geociência
s

Prof.ª Dr.ª Beatriz Machado Gomes e 
Prof. Ms. Fernando Luiz Cardoso

Certificado

64.Engenharia Ambiental 2007 Engenharia 
Sanitária

Prof.ª Dr.ª Nara Luísa Reis de Andrade 
e Prof.ª Dr.ª Elisabete Lourdes do 
Nascimento

Certificado

65.Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Agronegócio - 
GepAgro

2004 Planejame
nto Urbano 
e Regional

Prof.ª Dr.ª Mariluce Paes de Souza e 
Prof. Dr. Theophilo Alves de Souza 
Filho

Não-
atualizado

Não
Sociologia atualizado

Não-
 atualizado

68.Grupo de Pesquisa em 
Fitossanidade na Amazônia

2009 Agronomia Prof. Dr. Francisco Fernandes Pereira Não 
atualizado

69. Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação 
Superior

2000 Educação Prof.ª Dr.ª Walterlina Brasil e Prof.ª 
Dr.ª Maria Berenice Alho da Costa 
Tourinho

Não-
atualizado

70. Ecologia evolutiva de plantas 
cultivadas

2006 Agronomia Prof.ª Dr.ª Gilda Santos Muhlen Não-
atualizado

71. Grupo de Pesquisa em 
Abordagens Conceituais e 
Metodológicas no Ensino de 
Física -GPAEFI

2014 Educação Prof. Dr. Carlos Mergulhão Júnior e 
Prof. Dr. Ricardo de Sousa Costa

Certificado

Certificado

Certificado
74. Grupo de Pesquisa em 
Tecnologias Agroambientais

2011 Rec. 
Pesqueiros 
e Eng. de 

Pesca

Prof. Dr. Marlos Oliveira Porto Em 
preenchime

nto

Certificado

73.Estudos Contemporâneos em 
Contabilidade e Gestão - 
ECCONT

2013 Administra
ção

Prof. Ms. Wellington Silva Porto e 
Prof. Ms. José Arilson de Souza

75. Grupo de Estudos e 
Pesquisas Modos de Vidas e 

2000 Geografia Prof. Dr. Josué da Costa Silva e Prof. 
Dr. Adnilson de Almeida Silva

67.ORTO 2008 Geografia Prof. Dr. Carlos Santos

72. Grupo interdisciplinar de 
estudos e pesquisas em gestão 
na organização (não) escolar na 

2013 Educação Prof.ª Dr.ª Ângela de Castro Correia 
Gomes e Prof. Dr. Túlio de Andrade 
Carneiro

62.Grupo de Pesquisa em 
Gestão da Inovação e Tecnologia

Administra
ção

Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho e 
Prof. Dr. Fabrício Moraes de Almeida

Certificado

66.Sustentabilidade e Politicas 
Publicas na Amazônia

2000 Prof. Dr. José Januário de Oliveira 
Amaral e Prof. Dr. Antônio Carlos 
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Continua... 

 

Fonte: PROPESQ (março de 2014) 

NOME DO GRUPO ANO ÁREA NOME(S) DO(S) LÍDER (ES)
STATUS DA 
CERTIFICA-

ÇÃO 
76. Grupo de Estudos e 
Pesquisas Materialismo Histórico 
e Dialético na Educação - 
GEPMHDE

2006 Educação Prof.ª Ms. Maria das Graças Araújo e 
Prof.ª Ms. Cátia Franciele Sanfelice 
de Paula

Certificado

77. Centro de Pesquisa em 
Formação da Pessoa

Certificado

78. Centro de Estudos e 
Pesquisas Jurídicas da 
Amazônia - CEJAM

2005 Direito Prof.ª Dr.ª Aparecida Luzia Alzira Zuin 
e Prof. Dr. Delson Fernando Barcellos 
Xavier

Certificado

Certificado
80. Geografia e Planejamento 
Ambiental - GEOPLAM

1991 Geografia Prof. Dr. Dorisvalder Dias Nunes e 
Prof.ª Dr.ª Maria Madalena de Aguiar 
Cavalcante

Certificado

81. Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Geografia, Mulher 
e Relações Sociais de Gênero

2001 Antropologi
a

Prof.ª Dr.ª Maria das Graças 
Nascimento Silva e Maria Ivanise 
Calderon Ribeiro

Certificado

82. Centro de Hermenêutica do 
Presente

1996 História Prof. Dr. Nilson Santos e Prof. Ms. 
Carlos Augusto Zimpel Neto

Certificado

Certificado
84. Centro de Documentação e 
Estudos Avançados sobre 
Memória e Patrimônio de 
Rondônia (CDEAMPRO)

2009 História Prof.ª Dr.ª Lilian Maria Moser e Prof.ª 
Ms. Mara Genecy Centeno Nogueira

Certificado

85. Literaturas de Língua 
Portuguesa

2005 Letras Prof. Dr. Pedro Manoel Monteiro e 
Raquel Aparecida Dal Cortivo

Certificado

86. Centro de Estudos e 
Pesquisas Jurídicas da 
Amazônia

2006 Direito Prof. Dr. Delson Fernando Barcellos 
Xavier

Em 
preenchime

nto
87. Grupo de Estudos 
Semióticos em Jornalismo da 
Amazônia

2011 Comunicaç
ão

Prof. Dr. Delson Fernando Barcellos 
Xavier

Em 
preenchime

nto
88. Centro de Estudos para o 
Desenvolvimento Regional - CDR

1995 Ciência da 
Computaçã

o

Prof. Dr. Gilson Medeiros da Silva e 
Prof. Dr. Osmar Siena

Em 
preenchime

nto
89. Nanomateriais e 
Nanobiomagnetismo

2009 Física Prof. Dr. Judes Gonçalves dos Santos Certificação 
negada

90. Psicologia, Linguagem e 
Educação na Amazônia - PLEA

2000 Educação Prof.ª Dr.ª Maria Celeste Said Silva 
Marques

Certificação 
negada

91. Modelagem de Dados 
Ambientais - LABMODA

2013 Geociência
s

Prof. Dr. Norton Roberto Caetano e 
Prof. Dr. Ene Glória Silveira

Aguardando 
certificação

92. Políticas Públicas e Gestão 
Territorial na Amazônia

2012 Geografia Prof. Dr. José Januário de Oliveira 
Amaral

Aguardando 
certificação

93.Toponimia, Geografia e 
Cultura na Amazônia

2012 Educação Prof.ª Dr.ª Maria Madalena Ferreira Aguardando 
certificação

83. Grupo de estudos do 
desenvolvimento e da cultura 

2000 Educação 
Física

Prof.ª Dr.ª Ivete de Aquino Freire e 
Prof. Dr. Célio José Borges

2005 Psicologia Prof.ª Dr.ª Iracema Neno Cecílio Tada 
e Prof. Dr. Luis Alberto Lourenço de 
Matos

79. Grupo de Pesquisa em 
Poética Brasileira 

2008 Letras Prof.ª Dr.ª Milena Cláudia Magalhães 
Santos Guidio e Prof.ª Ms. Rosana 



90 
 

Como fomento à pesquisa, a PROPESQ, em 2013, adquiriu material 

permanente e de consumo para atender as demandas dos Grupos e Laboratórios de 

Pesquisa da Instituição. Algumas ações de pesquisa são subsidiadas por outros 

órgãos externos, como CNPq, CAPES e FNDE. Mas nem todas as pesquisas 

recebem incentivos externos.  A capacitação do corpo docente e técnico, para 

elaboração de projetos e coordenação de pesquisas, nas mais diversas áreas, faz-

se urgente, bem como a garantia de recursos financeiros para elas.   

Não há, contudo, uma política de fomento às ações de pesquisa, que deve 

ser estabelecida considerando a necessidade de sua integração com o ensino e a 

extensão, para, dessa forma, integrar as ações desenvolvidas na Instituição com a 

sociedade que a envolve. Para tanto, como prioridade, devem-se envidar esforços 

para a consolidação dos Grupos de Pesquisa, bem como da divulgação dos 

resultados obtidos junto à comunidade. 

Uma das formas como a pesquisa vem sendo realizada de forma profícua na 

Instituição é através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O 

Programa recebe, a cada ano, uma demanda maior de projetos. Para o ciclo 

2013/2014, foram solicitadas 241 bolsas para as 174 existentes, conforme gráfico 7. 

Gráfico 7 - Bolsas de Iniciação Científica: Existentes e Demanda 

 
Fonte: Relatório Institucional do Programa Iniciação à Pesquisa Ciclo 2013-2014 

 
Ainda que a demanda de bolsas venha aumentando, a oferta, desde 2011, 

permanece praticamente a mesma, de acordo com o que foi inferido pelo Relatório 

Institucional do Programa Iniciação à Pesquisa Ciclo 2013-2014 (gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Bolsas de Iniciação Científica: Origem do Financiamento 

 
Fonte: Relatório Institucional do Programa Iniciação à Pesquisa Ciclo 2013-2014) 

 
Assim, é notória a necessidade de incremento do número de bolsas 

oferecidas, bem como garantir a infraestrutura necessária para realização das 

atividades inerentes ao Programa, como os processos de avaliação e divulgação 

dos resultados oriundos dos trabalhos a ele vinculados. 

No que diz respeito às áreas artística e cultural, não há, atualmente, uma 

política institucional voltada especificamente para essas áreas. O que vem sendo 

realizado, nesse âmbito, são ações pontuais de apoio, difusão e fomento, com vistas 

a sua consolidação, tanto por parte da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos 

Estudantis - PROCEA, quanto dos órgãos acadêmicos de nossa Instituição. Assim, 

a PROCEA vem realizando ações voltadas para essa área, através de projetos 

específicos e também do recém-aprovado Programa de Cultura dessa Pró-Reitoria, 

ainda em fase de implementação. 

Ressalte-se ainda que, mesmo que a Resolução 226/2009-CONSEA tenha 

previsto a existência de um Programa Institucional de Bolsas de Extensão, não 

havia, até recentemente, a regulamentação desse Programa. Assim, tanto de forma 

a regulamentar esse Programa, quanto para fomentar e consolidar ações voltadas 

para a cultura, foi encaminhada proposta do Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão e Cultura. Nesse sentido, há a inovação na regulamentação de Bolsas de 

Cultura, com o objetivo de fomentar ações nessa área e contribuir para a 

consolidação de ações artísticas e culturais na UNIR. 



92 
 

Ainda que haja essas ações, vislumbra-se a necessidade urgente de 

implementação de uma Política de Arte e Cultura na Universidade Federal de 

Rondônia, que, observando as dimensões da cultura como expressão simbólica, 

cidadania e economia, garanta, de forma consolidada, o papel da UNIR como órgão 

de produção, fomento, difusão da arte e cultura em nosso estado, em articulação 

nacional e internacional. 

 

8.4.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento das ações acadêmicas 
administrativas para a pesquisa, arte e cultura. 
 

Apresenta-se, abaixo, objetivo e metas para o desenvolvimento das ações 

acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura para os próximos cinco 

anos: 

Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a 

pesquisa, arte e cultura. 

Metas: 

· Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, 

até 2017; 

· Regularizar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, 

não certificados, até 2017; 

· Propor uma política de inserção de técnico-administrativo em atividades de 

pesquisa, até 2015; 

· Implantar uma Política de Arte e Cultura da UNIR, até 2016; 

· Implementar política de fomento à pesquisa e inovação tecnológica, até 2015; 

· Dobrar o número de bolsas de iniciação científica, até 2018; e 

· Desburocratizar os Projetos de Pesquisa aprovados em editais externos, até 

início de 2015. 

 

8.5 AÇÕES ACADÊMICAS ADMINISTRATIVAS PARA A EXTENSÃO 

 

As ações acadêmicas administrativas para Extensão são gerenciadas pela 

Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis - PROCEA. O principal 

documento norteador das ações de extensão é a Política de Extensão da UNIR, 

publicada através da Resolução 226/2009/CONSAD. Destaque-se que esta 
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Resolução institui, por adesão à Política Nacional de Extensão, as modalidades de 

ações de extensão da Instituição, que são estabelecidas da seguinte forma: 

Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Prestações de Serviço. 

Em 2013, na UNIR, foram registradas 92 ações de extensão e emitidos 2.673 

certificados referente à participação em ações de extensão concluídas até ano de 

2013. Nesse sentido, considerando esse número, verifica-se a necessidade de 

fomento ao registro de ações de Extensão em nossa Universidade. Ainda que haja a 

previsão de dotação de 0,5% dos recursos da instituição para a Extensão, a maior 

fonte orçamentária das ações institucionais é o Programa de Extensão Universitária, 

vinculado ao Ministério de Educação, que garante a dotação de recursos para os 

programas aprovados. Ainda assim, o número de ações aprovadas não representa o 

quantitativo de ações desenvolvidas na Instituição. Nesse sentido, devem ser 

realizados esforços para ampliar a participação da Instituição em editais externos, 

considerando que estas são formas significativas de consolidação das ações de 

Extensão. 

Observando as diretrizes da Extensão universitária, estabelecidas pela 

Política de Extensão Universitária10, a realização de ações de Extensão devem 

considerar as seguintes diretrizes: Interação Dialógica, Interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade, Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, Impacto na 

Formação do Estudante e o Impacto e Transformação Social. Além disso, deve-se 

garantir, de forma qualificada, a integração entre ensino, pesquisa e extensão, 

através do fomento ao registro das ações de extensão realizadas no âmbito da 

UNIR; da promoção da integração da extensão com o ensino e a pesquisa; do 

alinhamento, através da extensão, da articulação e integração com outras 

instituições e com a comunidade; da garantia da equanimidade da extensão com as 

ações de pesquisa e ensino, em todos os níveis; do fomento às ações de Extensão 

que implicam no estabelecimento de relações multi, inter e/ou transdisciplinares, 

tanto entre setores da instituição quanto com a sociedade; da previsão da 

disponibilização de recursos na matriz orçamentária para o desenvolvimento de 

ações de extensão e para o seu fomento; do apoio e valorização ao estabelecimento 

de parcerias; e da promoção da articulação da extensão em todos os níveis. 

                                                           
10     FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, 2012. 
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Em especial, dado o impacto que possuem na formação do estudante, as 

ações de extensão devem estar integradas com o ensino, que estabeleça como 

diretrizes a flexibilização curricular e a integralização de créditos a partir da 

participação dos estudantes em ações de Extensão Universitária. Nesse sentido, 

deve-se aprimorar a incorporação curricular definitiva das ações de extensão 

universitária, traçando diretrizes e normas para sua inserção, de forma qualificada 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Dessa forma, para nortear a integração entre 

o ensino (tanto na graduação quanto na pós-graduação) e a extensão, deve-se 

orientar o estabelecimento de normas que prevejam a extensão no estágio, na 

composição da matriz curricular, na correlação entre carga horária desenvolvida em 

ação de extensão e créditos atribuídos para integralização entre outros instrumentos 

voltados para este fim. 

 

8.5.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento das ações acadêmicas 
administrativas para a Extensão 
 

Apresentam-se, abaixo, o objetivo e metas para o desenvolvimento das ações 

acadêmicas administrativas para a Extensão, para os próximos cinco anos: 

 

Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR. 

 

Metas: 

· Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 

2015; 

· Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como 

componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018; 

· Desenvolver e implantar o sistema de informação da Extensão até 2014; 

· Aplicar 0,5% do recurso orçamentário da UNIR na Extensão, em 2014; 

· Criar um banco de dados das ações de extensão da UNIR, até 2015; 

· Ofertar, no mínimo 200 bolsas de extensão, até 2018; 

· Estruturar o ambiente físico e administrativo para a extensão, até 2015; e 

· Desburocratizar os Projetos de extensão aprovados em editais externos, até 

início de 2015. 
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8.6 AÇÕES DE ESTÍMULO À DIFUSÃO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS 

 

As ações de estímulo à difusão das produções acadêmicas são realizadas de 

forma pontual, de acordo com as áreas de atuação das unidades. A Universidade 

possui uma Editora, a EDUFRO, vinculada à Reitoria em 2001 e tem como função: 

a) difundir, por meio de edição, co-edição ou reedição de obras de significativo 
valor científico, tecnológico e cultural, o conhecimento produzido na universidade 
ou na sociedade; 
b) promover intercâmbio com outras editoras universitárias, com o sistema de 
bibliotecas e com entidades congêneres; 
c) estimular, sobretudo na comunicação universitária, a produção, circulação e a 
tradução de obras de interesse científico, cultural e didático; 
d) editar materiais gráficos e não gráficos aprovados pelo Conselho Editorial; 
e) publicar prioritariamente teses de doutorado, revistas temáticas, publicações 
específicas de interesse institucional, dissertações de mestrado, além de dar 
suporte a outras produções originárias de pesquisa, ou obras de relevância 
artística e cultural; 
f) promover concursos, eventos, reuniões científicas e culturais; 
g) consultadas as devidas instâncias, filiar-se a associações de classe nacionais e 
internacionais;11 

Além das publicações em revistas científicas, há que se estabelecer na UNIR 

uma forma de garantir a difusão das produções acadêmicas, em todos os níveis, 

com diretrizes estabelecidas e financiamento previsto na matriz orçamentária. 

 

8.6.1 Objetivos e metas para ações de estímulo à difusão das produções 
acadêmicas 
 

Apresentam-se, abaixo, o objetivo e metas para o desenvolvimento ações de 

estímulo à difusão das produções acadêmicas para os próximos cinco anos: 

 

Objetivo 8.6 – Ampliar e difundir a Produção Acadêmica. 

Metas: 

· Estruturar o ambiente físico e administrativo da EDUFRO, até 2015; 

· Aumentar em 90% o uso da Plataforma de Editoração da EDUFRO, até 2015; 

· Obter, no mínimo, qualis B-1 para 30% as revistas da UNIR, até 2018; 

· Registrar, até dezembro de 2014, e manter atualizado 100% dos Currículos 

Lattes dos servidores de nível superior; e 

                                                           
11Resolução 066/CONSAD, de 28/07/2008, que estabelece o Regimento Interno da EDUFRO. 
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· Produzir material didático-pedagógico articulado às áreas de atuação dos 

cursos, até 2018. 

 
8.7 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE EXTERNA  

 
As ações de comunicação com a comunidade externa são realizadas pelos 

diversos setores a quem compete a gestão das informações. Dentre esses, 

podemos destacar a implantação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), fruto 

da publicação da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011). Há, ainda, a 

demanda da implantação efetiva da Ouvidoria da UNIR, que irá colaborar para o 

acesso e democratização das informações da Instituição. Ademais, as informações 

são, de forma geral, disponibilizadas no site oficial da Instituição, gerenciado pela 

Assessoria de Comunicação, setor que concentra a comunicação na UNIR, e pelos 

sites dos órgãos, administrados pelos próprios gestores e coordenadores. 

As ações de comunicação com a comunidade externa devem ser 

estabelecidas de forma a promover a ampliação da integração da Universidade com 

a sociedade, ampliando sua visibilidade e colaborando, de forma integrada, para 

promover e consolidar o diálogo, garantir a transparência e o acesso às informações 

e aos produtos da Instituição. Nesse sentido, os diversos setores devem trabalhar 

para o fortalecimento da comunicação, através do estabelecimento de uma política 

que tenha como princípios a transparência, democratização da informação, 

divulgação do conhecimento e valorização institucional. 

 

8.7.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento das ações de comunicação 
com a comunidade externa 
 

Apresentam-se, abaixo, o objetivo e metas para o desenvolvimento das ações 

de comunicação com a comunidade externa, para os próximos cinco anos: 

 

Objetivo 8.7 - Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade 
externa 
 
Metas: 
 

· Implantar e estruturar a Rádio Universitária, até 2016; 

· Criação de uma sala de videoconferência em cada Campus, até 2016; 
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· Implantar e estruturar a TV universitária, até 2016; 

· Criação de um site em cada Campus e em cada departamento, até 2015; 

· Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada unidade (Departamentos, 

laboratórios, secretarias e demais setores de suporte), até 2015; 

· Melhorar a rede lógica da universidade (internet), até 2018. 

 

8.8 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE INTERNA 
 

Na gestão das ações de comunicação com a comunidade interna, devem, da 

mesma forma que com a comunidade externa, ser envidados esforços para o 

aprimoramento dos processos de comunicação, com vistas a promover uma maior 

integração da comunidade interna, estabelecendo como base os princípios da 

transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e 

valorização institucional. Nesse sentido, é imperioso que se estabeleça uma política 

que se paute na celeridade e otimização do fluxo de informação, através da 

modernização da gestão da informação. 

 
Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade 
Interna 
 
Metas: 
 

· Criar e implantar uma rede intranet, até 2015; 

· Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada Unidade (departamentos, 

laboratórios, secretarias e demais setores de suporte), até 2015; 

· Criar a tramitação eletrônica de documentos administrativos, até 2015; 

· Solicitar certificação digital na UNIR, até 2015; 

· Divulgar as decisões dos órgãos colegiados nos sites dos departamentos, 

SECONS e Núcleos, até 2014; 

· Publicar as resoluções emitidas pelos Conselhos Superiores devidamente 

assinadas no site da SECONS, até 2014; 

· Padronizar a expedição e tramitação de documentos, até 2015; 

· Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015. 
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8.9 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 
 
8.9.1 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

 

A Universidade Federal de Rondônia implantou Programas de apoio 

pedagógico e financeiro voltados para o atendimento aos estudantes, tanto para a 

graduação, quanto para a pós-graduação, que são gerenciados pela Pró-Reitoria de 

Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, pela Pró-Reitoria de Graduação e pela 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Essas Políticas e Programas visam 

fomentar o acesso e a permanência discente na Instituição, contribuindo, dessa 

forma, para a melhoria da qualidade do ensino. 

Dentre esses, podemos destacar: Programa de Iniciação à Docência (PIBID); 

Programa de Educação Tutorial (PET); Programa de Extensão Universitária 

(PROEXT); Programa de Mobilidade Acadêmica; Programa de Iniciação Científica 

(PIBIC); Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura (PIBEC); Programa 

de Monitoria Acadêmica; Programa de Assistência Estudantil e Programa de 

Demanda Social. Considerando os Programas acima, já implementados, as bolsas 

destinadas aos estudantes estão distribuídas conforme quadro 1012: 

 

Quadro 10 - Distribuição de Bolsas por Programa 

Programa Público-alvo 
Número de 

bolsas 

Programa de Educação Tutorial Discentes dos Cursos de Graduação 24 

Programa de Monitoria Acadêmica Discentes dos Cursos de Graduação 83 

Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica 

Discentes de Cursos de Graduação 174 

Programa de Extensão Universitária Discentes de Cursos de Graduação 30 

Programa de Assistência Estudantil Discentes de Cursos de Graduação 300 

Programa de Demanda Social Discentes de Pós-Graduação 154 

Fonte: Relatório Institucional do Programa Iniciação à Pesquisa Ciclo 2013-2014) 

                                                           
12 Dados fornecidos pelas unidades gestoras dos Programas. Com exceção do Programa de 
Assistência Estudantil, que toma como base o número de bolsas concedidas em 2013, todos os 
demais adotam como referência para informações o mês de março de 2014. 
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8.9.2 Estímulo à permanência 

 

Na Universidade Federal de Rondônia, a principal forma de estímulo à 

permanência discente é o Programa de Assistência Estudantil. Esse Programa é 

gerenciado pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis e está 

vinculado ao Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), criado pelo Decreto 

7.234/2010. O Programa tem seus objetivos definidos pelo Plano, que são assim 

apresentados: “a) democratizar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal; b) minimizar os efeitos das desigualdades sociais 

e regionais na permanência e conclusão da educação superior; c) reduzir as taxas 

de retenção e evasão; e d) contribuir para a promoção da inclusão social pela 

educação”13. 

Como critérios gerais para concessão do benefício, o discente deverá estar 

regularmente matriculado em cursos regulares de graduação e estar em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica. Até 2013, o Programa previa auxílios Alimentação, 

Creche, Moradia e Transporte e as Bolsas Permanência e Monitoria Especial14, que 

estavam estabelecidos conforme quadro 11. 

Quadro 11 – Valores de Auxílios e Bolsas 

Modalidade Valor 

Auxílio alimentação R$ 132,00 mensais em cartão 

Auxílio creche R$ 200,00 mensais na conta do beneficiário 

Auxílio moradia Até R$ 250,00 mensais na conta do beneficiário 

Auxílio transporte 40 créditos mensais no cartão “Leva Eu” 

Auxílio transporte/alimentação (interior) R$ 240,00 mensais na conta do beneficiário 

Bolsa permanência R$ 400,00 mensais na conta do beneficiário 

Fonte: PROCEA 

Em 2013, foram beneficiados pelo Programa, em 2013, 1.040 (mil e quarenta) 

discentes para Bolsa Permanência e Auxílios, que foram previstos conforme quadro 

12. 

 

                                                           
13 BRASIL, Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de julho de 2010. 
14 A implantação da Bolsa Monitoria Especial ocorrerá em 2014. 
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Quadro 12 – Quantitativo de Auxílios e Bolsas 

Modalidade Quantidade 

Auxílio alimentação  até 500 (quinhentos) auxílios 

Auxílio creche até 50 (cinquenta) auxílios 

Auxílio moradia até 50 (cinquenta) auxílios 

Auxílio transporte até 500 (quinhentos) auxílios 

Auxílio transporte/alimentação 
(interior) 

até 500 (quinhentos) auxílios 

Bolsa permanência Até 300 bolsas, entre capital e interior 

Fonte: PROCEA 

A partir de 2014, através da Resolução 119/CONSAD, de 2014, além da 

mudança da nomenclatura da Bolsa Permanência para Auxílio Permanência, foram 

criadas novas modalidades de auxílios e bolsas, em fase de implementação, a 

saber: Bolsa de Extensão – Ação Afirmativa; Bolsa de Cultura - Ação Afirmativa; 

Bolsa de Esporte e Lazer – Ação Afirmativa; e Bolsa de Apoio à Acessibilidade e 

Inclusão. 

As alterações no Programa visam ampliar a área de atuação do Programa e 

são reflexos do compromisso institucional de contribuir para o estímulo à 

permanência de seus discentes. Destaque-se que a mudança do nome do benefício 

de Bolsa Permanência para Auxílio Permanência se deu, também, devido a adesão 

da Universidade ao Programa Permanência do Ministério da Educação, que visa 

oferecer bolsa para alunos em situação vulnerabilidade socioeconômica 

matriculados em cursos de graduação com carga horária mínima de 5 horas diárias, 

conforme cálculo estabelecido pelo Ministério da Educação. Cabe também à 

PROCEA, o recebimento e arquivamento das documentações comprobatórios dos 

candidatos e homologação das inscrições desses candidatos. 

Também vinculado ao PNAES, foi criado Programa de Assistência Estudantil 

Indígena que, de acordo com o estabelecido na Resolução 115/CONSAD, de 20 de 

dezembro de 2013, institui-o e regulamenta-o, direcionado para discentes indígenas, 

com etnia declarada, vinculados ao curso de Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural, e tem como princípio básico possibilitar aos discentes desse curso a 

sua  “permanência e diplomação na Universidade, bem como a construção de 
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aprendizagens significativas referentes ao ensino, a pesquisa e a extensão”15. 

Em 2013, foram concedidas 112 bolsas nessa modalidade, pagas em duas 

parcelas de R$ 1.820,00 (mil oitocentos e vinte reais), totalizando R$ 3.640,00 (três 

mil seiscentos e quarenta reais), pagas aos discentes indígenas, com etnia 

declarada, regularmente matriculados, em qualquer etapa da graduação presencial 

no curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. Além desses Programas, 

a PROCEA promove ações, considerando sua área de atuação, voltadas para a 

acessibilidade, cultura, esporte e lazer, tendo como público-alvo a comunidade 

acadêmica e a sociedade. 

Nesse mesmo ano, foram realizados concursos para Técnico-Administrativos 

em Educação para os cargos de Psicólogos e Assistentes Sociais, área carente na 

instituição, que sinalizam o compromisso da Universidade com o atendimento 

psicossocial de nossos estudantes. Entretanto, verifica-se que é preciso contratar 

técnicos até suprir a demanda necessária para implantação efetiva dos Núcleos de 

Apoio Psicopedagógicos em toda Instituição. Além disso, é preciso que esses 

Núcleos contêm com infraestrutura qualificada para atender às demandas da UNIR. 

Em relação às ações de acolhimento ao ingressante, verifica-se necessidade 

imperiosa de sistematização dessas ações, através de Programas que atendam, de 

forma profícua, a esta dimensão, atuando, de forma preventiva, na diminuição dos 

índices de evasão, bem como na integração do discente à Universidade. Nesse 

mesmo sentido, no que diz respeito a políticas de atendimento aos estudantes 

estrangeiros, deve ser pensado o estabelecimento de políticas voltadas para o seu 

acolhimento, de modo a contribuir para o intercâmbio de conhecimentos e 

internacionalização da Instituição. 

 

8.9.3 Organização estudantil 

 

O Estatuto da UNIR prevê a representatividade discente nos órgãos 

Colegiados da Instituição e também a possibilidade de organização através de 

entidade representativa. Esta organização é feita através do Diretório Central dos 

Estudantes,  com sede em Porto Velho, e dos Diretórios Acadêmicos, com sede em 

                                                           
15 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. Resolução 115/CONSAD, de 20 de dezembro de 
2013. 
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Porto Velho e nos Campi do interior do estado. 

 

 

 

8.9.4 Objetivos e metas para o desenvolvimento da Política de Atendimento 
Estudantil 
 

Apresentam-se, abaixo, o objetivo e metas para o desenvolvimento da Política 

de Atendimento Estudantil da UNIR para os próximos cinco anos: 

 

Objetivo 8.9 - Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes 

Metas: 

· Implantar Núcleos de Apoio Psicopedagógico em cada Campus, até 2016; 

· Consolidar e ampliar o Programa de Assistência Estudantil, até 2018; 

· Estruturar o ambiente físico e administrativo para a Assistência Estudantil, até 

2015; 

· Consolidar o Programa de Assistência Estudantil Indígena, até 2018; 

· Implantar uma política de acolhimento aos ingressantes, até 2015; 

· Implantar Comissão Permanente de Seleção de alunos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica para o recebimento de auxílios e bolsas da 

Assistência Estudantil, até 2015; 

· Regulamentar a mobilidade estudantil internacional, até 2015; e 

· Implantar o código disciplinar discente, até 2015. 

 

8.10 PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS, 
EXTERNOS E À PRODUÇÃO DISCENTE 
 

A realização de eventos internos e externos da instituição é feita 

minimamente através de recursos da própria UNIR, em alguns casos, e com 

recursos recebidos de agências de fomento externo, às quais os docentes 

submetem seus projetos. Não há  estabelecido um Programa de apoio à realização 

de eventos internos, externos e à produção discente. Assim, é preciso priorizar o 

estabelecimento de programas internos de apoio à realização de eventos, que 

articulem a pesquisa ao ensino e à extensão, como maneira de garantir a 

publicidade dos resultados oriundos das práticas acadêmicas da Instituição, para 
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que haja uma maior integração entre a Universidade e a sociedade. Nesse mesmo 

sentido, o incentivo à produção discente deve ser realizado de forma contundente 

para que se garanta o aprimoramento da formação dos estudantes. 

 

 

8.10.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento dos programas de apoio à 
realização de eventos internos externos e à produção discente 
 

Apresentam-se, abaixo, o objetivo e metas para o desenvolvimento dos 

programas de apoio à realização de eventos internos externos e à produção discente 

para os próximos cinco anos: 

 

Objetivo 8.10 - Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, 

externos e à produção discente 

 

Apresentam-se, abaixo, o objetivo e metas  de apoio à realização de eventos 

internos, externos e à procura discente, para os próximos cinco anos: 

 

Metas: 

· Criar e implantar Programa para Apoio e Fomento à Produção e Difusão 

Acadêmica dos Discentes, até 2016; e 

· Criar e implantar Programa de Apoio a Participação Discente em Eventos, até 

2016. 

 
 
8.11 POLÍTICA E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS E DE SUA 
ATUAÇÃO NO AMBIENTE SOCIOECONÔMICO 
 
 

O acompanhamento dos egressos na Universidade não é feito de forma 

sistematizada. Alguns órgãos e Programas como o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação a Docência, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 

os Cursos de Mestrado e Doutorado realizam esse monitoramento, através de seus 

critérios de avaliação específicos. Nesse sentido, é necessário que se estabeleça 

uma Política, integrada institucionalmente, que preveja mecanismos consolidados de 

um sistema de acompanhamento dos egressos da Instituição.   
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Essa Política deverá prever formas de monitoramento da empregabilidade, 

preparação para o mundo do trabalho e da relação com as entidades de classe e 

empresas dos egressos da Instituição, de modo traçar indicadores da inserção da 

Universidade no ambiente socioeconômico da região, priorizando os aspectos da 

responsabilidade social e cidadania. Essa política contribuirá para o estabelecimento 

de procedimentos de autoavaliação da Instituição e também para a consolidação de 

sua relação com a sociedade. 

 

8.11.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento da Política de 
Acompanhamento dos Egressos e de sua atuação no ambiente 
socioeconômico  
 

Apresenta-se, abaixo, o objetivo e metas para o desenvolvimento da Política de 

Acompanhamento dos Egressos e de sua atuação no ambiente socioeconômico da 

UNIR, para os próximos cinco anos: 

Objetivo 8.11 - Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos. 
 
Meta: 
 

· Criar e implantar Política de Acompanhamento de Egressos, até 2016. 

 
8.12 AÇÕES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADES INTELECTUAIS 
INSTITUCIONAIS 
 
 

Considerando o que está estabelecido na visão da Universidade, de se 

consolidar como referência em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na 

Amazônia, até 2018, as ações da Universidade, integrando ensino, pesquisa e 

extensão, devem promover e fomentar a inovação tecnológica e contribuir para a 

consolidação e ampliação das políticas de proteção à propriedade intelectual. Essas 

ações devem ser realizadas, de forma integrada, em todos os setores, considerando 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e devem ser trabalhadas para 

estreitar a relação da Universidade com a sociedade, contribuindo para o 

desenvolvimento da região. 

 
8.12.1 Objetivos e metas para o desenvolvimento das ações de inovação 
tecnológica e propriedades intelectuais institucionais 
 

Apresentam-se, abaixo, o objetivo e metas para o desenvolvimento das ações 
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de inovação tecnológica e propriedades intelectuais institucionais, para os próximos 

cinco anos: 

 

Objetivo 8.12 - Consolidar e ampliar ações de Inovação tecnológica e propriedades 
intelectuais 
 
Metas: 
 

· Ampliar os grupos e laboratórios de pesquisa na área de inovação 

tecnológica, até 2017; e 

· Instituir política de propriedade intelectual, até 2016. 

 
 
8.13 QUADRO CONSOLIDADO DE OBJETIVOS E METAS 
 

A seguir apresentam-se, no quadro 13, o cronograma de implantação dos 

objetivos e metas para o desenvolvimento das ações na UNIR.  

 
Quadro 13 – Quadro Consolidado de Objetivos e Metas 

Continua... 

Objetivo 8.1 - Consolidar e criar cursos de graduação 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das áreas e da 
legislação vigente. 

x x    

2.  Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais 
ambientes didático-pedagógicos. 

x x x x x 

3.  Capacitar o quadro de servidores existentes. x x x x x 

4.  Contratar docentes e técnicos até suprir as 
especificidades e demandas de cada curso, anualmente. 

x x x x  
 

5. Promover a qualificação de todo o quadro de servidores. x x x x  

6. Dobrar o número de bolsas de monitoria oferecidas, por 
demanda dos Departamentos. 

x x x x  

7. Reduzir em, no mínimo, 10%  a evasão de discentes. x x x x  

8. Reduzir em, no mínimo, 10%  da retenção de discentes x x x x  

9. Regulamentar o ingresso de portador de diploma x x    

10. Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada 
curso, em cada Departamento. 

x x    

11. Criar novos cursos de graduação de acordo com a 
demanda local 

x x x x  
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Continua... 

Objetivo 2 – Consolidar e criar cursos de Pós Graduação institucionais stricto sensu 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Consolidar os cursos de Pós-graduação existentes. x x x x x 

2. Elevar o conceito de todos os cursos de Pós-graduação 
existentes, com nota 3. 

x x x x x 

3. Dotar cada curso de Pós-graduação existente com 01 
Técnico em Assuntos Educacionais. 

x x x   

4. Criar e implantar um curso de Mestrado por área 
naquelas que não esteja implantado. 

x x x x x 

5. Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais 
ambientes de pesquisa. 

x x x x x 

6. Atingir o mínimo de 20 mestrados e 5 doutorados. x x x x x 

7.  Contratar docentes e técnicos até suprir as 
especificidades e demandas de cada curso. 

x x x   

8. Criar e implantar a Secretaria para Assuntos de Registro 
e Controle dos Dados Acadêmicos da Pós-Graduação. 

x x    

9. Adequar o SINGU às demandas da Pós-Graduação x x    

10.  Ter, no mínimo, 01 curso stricto sensu em cada 
Campus 

x x x x x 

Objetivo 3 - Criar  Cursos de Pós Graduação institucionais lato sensu. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-graduação lato sensu em 
cada Campus, conforme demanda local 

x x x x x 

Objetivo 4 - Consolidar e implantar ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e 
cultura. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 1. Consolidar todos os grupos, laboratórios e centros de 
pesquisa existentes. 

x x x x  

2. Regularizar todos os grupos, laboratórios e centros de 
pesquisa existentes, não certificados. 

x x x x  

3. Propor uma política de inserção de técnico-
administrativo em atividades de pesquisa 

x x    

4.  Implantar uma Política de Arte e Cultura da UNIR x x x   

5.  Implementar política de fomento à pesquisa e inovação 
tecnológica 

x x    

6. Dobrar o número de bolsas de iniciação 
científica. 

x x x x x 

7. Desburocratizar os Projetos de pesquisa 
aprovados em editais externos 

x x    
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Continua... 

Objetivo 5- Consolidar as ações de extensão na UNIR 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas 
da comunidade 

x x    

2. Implantar nos PPC a atividade de extensão como 
componente curricular para fins de integralização de 
créditos 

x x x x x 

3. Desenvolver e implantar o sistema de informação da 
Extensão 

x     

4. Aplicar 0,5% do recurso orçamentário da UNIR na 
Extensão 

x     

5.  Criar um banco de dados das ações de extensão da 
UNIR 

x x    

6.  Ofertar, no mínimo 200 bolsas de extensão x x x x x 

7.  Estruturar o ambiente físico e administrativo para a 
extensão 

x x    

8.  Desburocratizar os Projetos de extensão aprovados em 
editais externos 

x x    

Objetivo 6 – Ampliar e difundir a Produção acadêmica 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Estruturar o ambiente físico e administrativo da 
EDUFRO 

x x    

2.  Aumentar em 90% o uso da Plataforma de Editoração 
da EDUFRO 

x x    

3. Obter, no mínimo, Qualis B-1 para 30% as revistas da 
UNIR 

x x x x x 

4.  Registrar e manter atualizado 100% dos Currículos 
Lattes dos servidores de nível superior 

x x x x x 

5. Produzir material didático-pedagógico articulado às 
áreas de atuação dos cursos 

x x x x x 

Objetivo 7 -  Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Implantar e estruturar a Rádio Universitária x x x   

2. Criação de uma sala de videoconferência em cada 
Campus 

x x x   

3. Implantar e estruturar a TV universitária x x x   

4. Criação de um site em cada Campus e em cada 
departamento 

x x    

5. Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada 
unidade (Departamentos, laboratórios, secretarias e 
demais setores de suporte) 

x x    

6. Melhorar a rede lógica da universidade (internet) x x x x x 
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Continua... 

Objetivo 8 - Ampliar e melhorar Ações de comunicação com a comunidade interna 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Criar e implantar uma rede intranet. x x    

2. Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada 
unidade (departamentos, laboratórios, secretarias e demais 
setores de suporte). 

x x    

3.  Criar a tramitação eletrônica de documentos 
administrativos. 

x x    

4. Solicitar certificação digital na UNIR. x x    

5.  Divulgar as decisões dos órgãos colegiados nos sites 
dos departamentos, SECONS e Núcleos. 

x     

6. Publicar as resoluções emitidas pelos Conselhos 
Superiores devidamente assinadas no site da SECONS. 

x     

7. Padronizar a expedição e tramitação de documentos. x x    

8. Criar um repositório que unifique todas as normas da 
UNIR. 

x x    

Objetivo 9 - Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Implantar núcleos de apoio psicopedagógico em cada 
Campus. 

x x x   

2. Consolidar e ampliar o Programa de Assistência 
Estudantil. 

x x x x x 

3. Estruturar o ambiente físico e administrativo para a 
Assistência Estudantil. 

x x    

4. Consolidar o Programa de Assistência Estudantil 
Indígena. 

x x x x x 

5. Implantar uma política de acolhimento aos ingressantes. x x    

6. Implantar Comissão Permanente de Seleção de alunos 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica para o 
recebimento de auxílios e bolsas da Assistência Estudantil. 

x x    

7. Regulamentar a mobilidade estudantil internacional. x x    

8. Implantar o código disciplinar discente x x    

Objetivo 10 - Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à 
produção discente 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Criar e implantar Programa para Apoio e Fomento à 
Produção e Difusão Acadêmica dos Discentes. 

x x x   

2. Criar e implantar Programa de Apoio a Participação 
Discente em Eventos 

x x x   

Objetivo 11 - Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Criar e implantar Política de Acompanhamento de 
Egressos 

x x x   

 
Fonte: elaborado pela Comissão PDI 2014 com dados do Workshop PDI 2014.  

 



109 
 

9  POLÍTICAS DE GESTÃO (Eixo 4) 

 

A administração atual recebeu uma herança de defasagem no quadro de 

servidores da UNIR e tem buscado equilibrar esses déficits apresentados, tanto no 

quadro de docentes, quanto no quadro de técnico-administrativos, onde podemos 

constatar em texto extraído do Relatório UNIR-2013 as seguintes informações:  

[...] recomposição do quadro de pessoal das carreiras docente e técnico-
administrativa em razão da defasagem existente na UNIR, de forma mais 
acentuada em relação ao segmento técnico-administrativo, cujo Quadro de 
Referência–QRSTA apresentava, naquele momento, a menor relação 
servidor-técnico versus aluno entre todas as Universidades Federais. 
Situação esta agravada pelo fato de que até o final do exercício 2013, o 
percentual de 30% (trinta por cento) do quadro de pessoal ativo já se 
encontrava em gozo do abono de permanência, com possibilidade de pedir 
aposentadoria a qualquer momento. 
[...] 
Ao longo dos últimos anos, o quadro docente tem sido ajustado com maior 
frequência que o de técnicos em razão dos índices estabelecidos no banco 
de equivalência dos servidores dessa carreira, que permite a reposição de 
quadro com relativa flexibilidade.  
Para o quadro de técnicos administrativos houve a liberação de 192 (cento 
e noventa e duas) vagas pela DIFES/SESU/MEC no exercício de 2013 para 
realização de concurso, o que permitiu a nomeação imediata de 15 (quinze) 
candidatos aprovados para alguns cargos do concurso público anterior, 
restando 177 (cento e setenta e sete) vagas para abertura de novo 
concurso, cujas provas foram realizadas em Dezembro/2013 e as 
nomeações iniciadas em Março/2014, criando a expectativa de significativa 
melhoria no quadro de servidores que dão apoio às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão desta Instituição nos 8 (oito) Câmpus da UNIR no 
Estado de Rondônia a partir do exercício de 2014.  (Relatório de Gestão 
UNIR 2013). 

 

Podemos constatar, nos demonstrativos abaixo, o quadro evolutivo de 

servidores docentes e técnico-administrativos, bem como dos discentes da UNIR, no 

período de 2007 a 2014. Pode-se visualizar que existe uma defasagem de 160 

técnico-administrativos para que o quadro ideal seja atingido, considerando a 

equivalência de 15 discentes/1 técnico-administrativo. 

No gráfico 9, a seguir, é apresentada a evolução do quadro docente nos 

últimos anos. 
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Gráfico 9 – Evolução do Quadro Docente da UNIR – 2007 a 2014 

 
* Previsto para 2014 

Fonte: DRH e DPI/UNIR. 

.   

O gráfico 10 apresenta a evolução do quadro de Pessoal Técnico entre 

2007 e 2014. 

Gráfico 10 – Evolução do Quadro Docente da UNIR – 2007 a 2014 

 
Fonte: DRH e DPI/UNIR. 

Em relação ao corpo discente, o gráfico 11 apresenta  o quantitativo de 

alunos matriculados nos últimos anos. 
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Gráfico 11 - Quantitativo de Alunos Matriculados nos Últimos Anos 

 
Fonte: DPI/UNIR. 

As políticas de formação e capacitação docente da UNIR têm evoluído nos 

últimos anos no sentido de valorizar o profissional capacitando as competências 

organizacionais e individuais, com base na legislação vigente (em especial nas Leis 

8.112/1990 e 12.772/2012 e seus complementos) e na Resolução 

116/CONSAD/UNIR/2013 que balizam as condições de Progressão Funcional e 

demais direitos dos docentes voltados à capacitação e formação.   

O plano de Carreira dos Docentes é determinado pela Lei 12772/2012, 

complementado pela Lei 12.863/2013 e da Medida Provisória 614 que reestruturou o 

Plano de Carreira dos Professores do Magistério Superior em 5 Classes e 13 níveis 

a serem galgados a cada dois anos de interstícios, atendendo um rol de atividades 

acadêmicas comprovadas mínimas. 

Ressalta-se que os objetivos e metas, abaixo explicitados, representam os 

esforços que serão empreendidos no período de vigência do PDI, em busca do 

melhoramento contínuo almejado por toda a comunidade acadêmica, explicitado na 

consulta pública por meio do questionário “A UNIR que queremos”. 

 

Desafio Estratégico: 
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Melhorar a eficiência, eficácia e efetividade nas práticas de gestão 

administrativa e acadêmica, através de ações que proporcionem o desenvolvimento 

humano, sempre com transparência, equidade e quebra de velhos paradigmas.  

9.1.  POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

Como forma de manter constante melhoria no ensino superior oferecido pela 

UNIR, ampliando o quadro de docentes, considerando a equivalência ideal de 

discentes/docentes e proporcionar ações que promovam esse desenvolvimento 

organizacional, elencamos, abaixo, os objetivos e metas propostos para o 

atendimento da demanda apresentada. 

 

Objetivo 9.1 - Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes.  

 

Metas:  

· Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em 

critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015; 

· Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e 

divulgação de pesquisas; 

· Criar um calendário anual de eventos acadêmico-científicos da UNIR para 

divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a 

participação docente. 

  

Objetivo 9.2 - Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada.  

Meta: 

· Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 

2018. 

   
  
9.2.  POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO. 

 

Apresentar à comunidade uma constante melhoria na qualidade dos serviços 

oferecidos, buscando a eficiência, eficácia e efetividade. Será necessária a 

manutenção da equivalência discente/técnico-administrativo (15/1), aperfeiçoamento 
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e desenvolvimento de carreira, mapeamento das competências e atividades 

desenvolvidas que proporcione melhorias no ambiente organizacional da UNIR. 

 

Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-
administrativos 

Metas: 

· Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, 

organizando informações que antecipam a elaboração do plano de 

capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 

2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º); 

· Promover a avaliação geral e contínua do corpo técnico-administrativo, como 

parte integrante para o desenvolvimento humano e de carreira (artigo 3º da 

Lei 11.091/2005, Resolução nº 060/CONSAD, Art. 41º da Lei 12772/12); 

· Promover o equilíbrio.  

 

Objetivo 9.4 - Promover a valorização dos servidores técnico-                    
administrativos. 

 
Metas: 

· Assegurar a ocupação dos cargos de direção e funções gratificadas da área 

administrativa por servidores técnico-administrativos do quadro permanente, 

detentores de conhecimentos e habilidades necessárias para o 

desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo; 

· Ampliar a divulgação interna das decisões tomadas nos conselhos superiores, 

por meio do boletim de serviços, divididas por temática, publicadas pela 

SECONS; 

· Ampliar a participação dos representantes dos servidores técnico-

administrativos nos conselhos superiores e incluir um representante da 

Biblioteca Central; 

· Ampliar o orçamento necessário para capacitação e qualificação dos 

servidores técnico-administrativos. 

 

9.3. GESTÃO INSTITUCIONAL 

Na UNIR, as políticas de gestão vigentes encontram-se inseridas em 
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resoluções internas que regulamentam aspectos relacionados à gestão e 

desenvolvimento de pessoas, gestão financeira e orçamentária, gestão acadêmica  

e gestão administrativa.   

A gestão universitária vem passando, nos últimos anos, por mudanças 

advindas de conjunturas internas e externas. Essas mudanças exigem agilidade, 

flexibilidade e capacidade de adaptação para responder ao ambiente dinâmico, 

resultante da transformação social.  

 

Objetivo 9.5 - Restabelecer os mecanismos de implantação e controle do PCCTAE.  

 
Meta: 

· Compor a Comissão Interna de Supervisão (CIS), constituída por servidores 

do quadro efetivo, até Dez/2014 (Art. 22º da Lei 11.091/05). 

  

Objetivo 9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho                     
institucional, visando aferir os resultados alcançados. 
 

Metas: 

· Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional 

periodicamente; 

· Promover ampla divulgação dos resultados alcançados com base nos 

indicadores estabelecidos. 

 

Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da                     
gestão. 
 

Metas: 

· Atualizar e aprovar o Estatuto da UNIR, até Dezembro/2015; 

· Atualizar e aprovar o Regimento Geral da UNIR, até Dezembro/2015; 

· Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num 

regimento interno geral; 

· Instituir a unidade de avaliação dos processos institucionais. 

 

 



115 
 

Objetivo 9.8 - Desenvolver capacidades de gestão para docentes, técnicos e 
conselheiros. 
 

Metas: 

· Estabelecer critérios voltados para a gestão administrativa objetivando a 

eleição e nomeação de gestores, detentores de conhecimentos e habilidades 

necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo (Lei 

8112/90, Código de Ética – Decreto nº 1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB, legislação interna da UNIR); 

· Oferecer capacitação para servidores/gestores e conselheiros, como forma de 

melhoria no desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo (Lei 8112/90, 

Código de Ética – Decreto nº 1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB, legislação interna da UNIR); 

· Promover alteração estatutária e regimental para permitir a ampliação da 

participação dos técnicos nos conselhos universitários. 

 

9.4. SISTEMA DE REGISTRO ACADÊMICO 

 

O Plano de investimentos na infraestrutura de tecnologia da informação da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia tem alcançado resultados de valor 

inquestionável para o desempenho de suas atividades de ensino, de pesquisa, de 

extensão e de aplicação do conhecimento gerado. Todavia, é fato indiscutível que a 

construção de um cenário futuro favorável depende da capacidade da comunidade 

universitária de qualificar e otimizar a utilização do conhecimento, através de 

atividades cada vez mais avançadas e socialmente relevantes de pesquisa, ensino e 

extensão.  

São também inegáveis as dificuldades, mas apesar delas, a incessante busca 

desta Instituição por investimentos para área de tecnologia tem gerado resultados 

positivos, como os sistemas desenvolvidos na UNIR, tais como: Sistema de 

Patrimônio, Sistema de Almoxarifado, Sistema de Eleição, Sistema de Certames, 

dentre outros. Entretanto, constata-se que no momento da disseminação massiva e 

ágil dessas ações, foi necessária a ampliação substancial da infraestrutura 

tecnológica, como um todo, o que culminou com a explosão do crescimento da UNIR 

nessa área.  



116 
 

O Sistema Integrado de Gestão Universitária (SINGU) é um sistema robusto, 

mas pouco foi realizado no sentido de sua modernização. Consoante aos objetivos 

estratégicos, propõe para o período de vigência do PDI a reescrita e atualização do 

sistema acadêmico, protocolo e biblioteca, cujo processo já foi iniciado.  A seguir, o 

cronograma de desenvolvimento e implantação dos sistemas na UNIR. 

 
Quadro 14 - Cronograma para desenvolver e implantar os sistemas na UNIR 

Continua... 

 

 

Inicio Final
1.1 Levantamento de requisitos Jun/13 Ago/13
1.2 Geração de documentos Ago/13 Ago/13
1.3 Prototipação Ago/13 Set/13
1.4 Codificação Ago/13 Out/13
1.5 Definição do Banco Set/13 Out/13
1.6 SIAPE Set/13 Abri/14
1.7 Plano de Saúde Ago/13 Out/14
1.8 Chefia da Unidade Abr/14 Jul/14
1.9 Frequencia Jan/15 Mar/15
1.10 Capacitação - -
1.11 Concursos e Banco de Vagas Ago/13 Mar/14
1.12 Dimensionamento - -
1.13 Avaliação funcional e Gestão por Competência Fev/15 Mai/15
1.14 Avaliação de desempenho Fev/15 Mai/15
1.15 Férias Mar/14 Jul/14

Inicio Final
2.1 Gestão de cursos - -
2.2 Gestão de vida discente Mar/15 Jun/15
2.3 Graduação Set/14 Out/15
2.4 Diplinas - -
2.5 Auxílio ao estudante Mai/15 Jun/15
2.6 Diplomas - -
2.7 Extensão Jan/15 Mar/15
2.8 Biblioteca - -
2.9 Integração da AVA a base Acadêmica Nov/14 Dez/15
2.10 Vestibular Jan/15 Mar/15
2.11 Convênio de Estágio  Nov/14 Dez/14
2.12 Avaliação Institucional Jul/14 ago/15
2.13 Necessidades Educacionais Especiais Dez/14 Jan/15
2.14 Gestão do Espaço Físico ago/15 Set/15
2.15 Monitoria Fev/16 Mar/16
2.16Ouvidoria Abr/15 Mai/15

EtapaMeta
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Continuação... 

 
Fonte: PROPLAN/DTI 

 

Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, 

equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal. 

 

Metas: 

· Normatizar os procedimentos de registro acadêmico, até 2015; 

· Implantar a expedição de atestados, matrículas e histórico com certificação 

eletrônica; 

· Ajustar o SINGU para atender qualitativamente as demandas acadêmicas, até 

2016;  

· Adquirir equipamentos compatíveis com a demanda visando à informatização 

completa, até o início de 2016. 

 

Objetivo 9.10 -  Otimizar o ingresso discente. 

Metas: 

Inicio Final
3.1 Planejamento - -
3.2 Orçamento - -
3.3 Protoclo out/15 fev/16
3.4 Contratos fev/16 mai/16
3.5 Catálogo de Materiais e Requisições de Materiais jun/16 jul/16
3.6 Compras e Licitações ago/16 set/16
3.7 Sistema e Registro de Preço (SRP) out/16 dez/16
3.8 Almoxarifado jan/14 abr/16
3.9 Patrimônio mar/14 jul/14
3.10 Liquidação de Despesa ago/15 mar/15
3.11 Bolim de Serviços mar/15 out/15
3.12 Bolsas set/14 dez/14
3.13 Infra Estrutura jan/15 mai/15
3.14 Faturas jul/15 out/15
3.15 Requisição de diárias, passagens e hospedagem 
/ atendimento de requisições set/14 set/15
3.16 Transporte mai/14 dez/14
3.17 Compras de livros - -
3.18 Projetos/Convênios mai/16 dez/16
3.19 Auditoria e Contrale Interno - -

Período 
Meta Etapa

3 
. A
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· Estabelecer que o ingresso de discente ocorra até a 3ª chamada do processo 

seletivo; 

· Realizar a 3ª chamada, por meio de reunião pública, entre os candidatos 

classificados para manifestação de interesse. 

  

9.5.  SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA. 

 

No período entre 2008 e 2013, a instituição teve a evolução em termos de 

execução orçamentária, conforme apresentada na tabela 6 e no gráfico 12. 

Tabela 6 – Evolução da Execução Orçamentária e Receitas Próprias da UNIR 

 
Fonte: PROPLAN 

 
Gráfico 12 - Execução Orçamentária – 2008 a 2013 

 

Fonte: PROPLAN 

 
EXERCÍCIO 

 

EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

(A)  UNIÃO 

RECEITAS 
PRÓPRIAS 

(B) 

*TOTAL 
GERAL 
(A+B) 

2008 72.729.556,69 2.078.388,82 74.807.945,51 

2009 90.182.374,61 1.953.760,35 92.136.134,96 

2010 115.893.373,90 2.031.943,41 117.925.317,31 

2011 124.032.591,48 1.470.028,84 125.502.620,32 

2012 132.682.111,01 665.968,80 133.348.079,81 

2013 161.662.477,17 337.404,02 161.999.881,19 
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Conforme já apresentado no Relatório Final da CPAv de 2013, a UNIR, por se 

tratar de uma Universidade Pública Federal, vinculada ao Ministério da Educação, 

tem sua capacidade de financiamento determinada pelos recursos provenientes do 

Tesouro, através do orçamento anual do Ministério da Educação, rateado entre as 

IFES, sendo essa a principal fonte de financiamento do orçamento da Universidade. 

A maior parte desses recursos é para custeio geral das atividades. Portanto, 

recursos significativos para investimentos são extra orçamentários, do próprio 

tesouro ou de outras fontes.  

A maior parte da execução orçamentária, nos últimos exercícios, foi realizada 

por meio de orçamento previsto na Proposta Orçamentária Anual, descentralizações 

de crédito oriundas de Órgãos do MEC e de outros Ministérios para atender 

Programas/Projetos específicos.  

Por outro lado, existem também os recursos de arrecadação própria da UNIR, 

que são aqueles arrecadados diretamente à conta única da mesma, tais como taxas 

administrativas, acadêmicas e formalização de convênios e/ou contratos. 

A arrecadação de Receitas Próprias da UNIR, nos últimos anos, teve queda 

significativa conforme pode-se observar nos valores descritos no gráfico 13. Esta 

queda decorre da proibição de cobranças de qualquer taxa, inclusive para inscrição 

em concurso público, em função da judicialização do assunto. 

Gráfico 13 – Arrecadação de Receitas Próprias: 2008 a 2013 

 

Fonte: PROPLAN 

Conforme já abordado no Relatório da Comissão Própria de Avaliação da 

UNIR, há um dispêndio elevado de recursos em relação às despesas com 

concursos, entre outras, onde não há a cobrança de taxa de inscrição, gerando, 
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desta forma, um déficit em relação a despesas e receitas. A queda na arrecadação 

de recursos próprios afeta significativamente a saúde financeira da instituição, sendo 

necessária a busca legal da reforma da sentença judicial que vetou a Fundação 

Universidade Federal de Rondônia de cobrar as taxas administrativas de praxe que 

são cobradas de forma corrente pelas instituições Federais de Ensino Superior. 

No caso dos concursos e processos seletivos, por exemplo, toda a 

infraestrutura estabelecida para atender um número de candidatos, que nem sempre 

está atento às responsabilidades de comparecimento aos exames seletivos, mas 

obriga a instituição e a leva a demandar um esforço conjunto de ações para atender 

a todos os candidatos inscritos, quando nem todos estão efetivamente interessados 

no processo, como ocorreu em um dos concursos recentes para o pessoal técnico-

administrativo. 

Atualmente, as principais arrecadações próprias ainda existentes são aquelas 

pertinentes a convênios realizados com o Estado, porém com destinação específica 

mediante contraprestação de serviço pela UNIR. 

Desta forma, evidencia-se que o principal mantenedor da UNIR é a União via 

MEC, e que assim garante os recursos que dão sustentação econômico-financeira 

às atividades fins da Instituição, conforme demonstrativo “Sustentabilidade 

Financeira para PDI 2014-2018”, apresentado no apêndice C, porém ainda aquém 

das necessidades de uma Instituição que não se consolidou. (PROPLAN).  

 

Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira. 

Metas: 

· Aumentar, em 50%, a quantidade de projetos de captação de recursos a fim 

de atender ao custeio e investimentos em ensino, pesquisa e extensão;  

· Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades públicas e privadas. 

 
  
9.6. PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORÇAMENTO) E A GESTÃO 

INSTITUCIONAL. 
 

Objetivo 9.12 - Descentralizar o orçamento por Campus. 

Metas: 

· Efetivar o planejamento orçamentário participativo, até dezembro de 2014; 
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· Contratar e capacitar pessoal para executar o orçamento nos Campi, a partir 

de 2015; 

· Reformular o Regimento Interno, a fim de melhorar o sistema de gestão, até 

dezembro 2016;  

· Dar tratamento isonômico na remuneração das funções de coordenação aos 

gestores das unidades criadas com a descentralização. 

 

9.7. PLANO DE CARREIRA E A GESTÃO DO CORPO DOCENTE  

 

Compõe o quadro de docentes da UNIR os servidores de carreira do 

Magistério do Ensino Superior Federal e também os docentes de Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico. O Plano de carreira é estabelecido em Lei e segue a mesma 

base estipulada para as Universidades Federais brasileiras. 

Atualmente, a UNIR dispõe de 681 docentes em seu quadro, titulados 

conforme mostra o quadro.  

Quadro15 - Demonstrativo de Docentes em 2014: 

Titulação 2014 

Graduação 07 

Especialização 68 

Mestrado 329 

Doutorado 277 

Total 681 

Fonte: DW SIAPE 
 

 

9.8. PLANO DE CARREIRA E A GESTÃO DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO. 
 
 
Servidores públicos federais do quadro técnico-administrativo em educação, 

com ingresso através de concurso público e desempenham funções administrativas 

de apoio ao ensino superior. O quadro com o quantitativo de servidores é 

apresentado no quadro 16. 
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Quadro 16 – Quantitativos de técnico-administrativos por Classe 

Classe Número de servidores 

A 15 

B 08 

C 73 

D 153 

E 107 

Total 356  

Fonte: DW SIAPE 
 

 

Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação 

com outras plataformas. 

 

Meta: 

· Estabelecer política de gestão documental, até dezembro de 2015. 

  

Objetivo 9.16 - Implantar sistema confiável de gestão eletrônica de Documentos.  

                       

Metas: 

· Eliminar, em 50%, o fluxo de documentos impressos até 2016; 
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10   INFRAESTRUTURA FÍSICA (Eixo V) 

 

 Quanto à Infraestrutura da UNIR, destacamos que, a partir da implantação do 

REUNI, houve acréscimo significativo no número de instalações prediais, bem como 

modernização da estrutura laboratorial (equipamentos) para os diversos cursos. 

 Sobretudo, entendemos que, a partir deste PDI, para atingir os objetivos 

traçados e alcançarmos a visão almejada para a instituição, devemos consolidar a 

infraestrutura necessária ao atendimento das nossas reais demandas, de acordo 

com as peculiaridades de cada curso. Também deverão ser envidados esforços, 

junto ao MEC e Governo Federal, no sentido de captar recursos extra 

orçamentários, além daqueles previstos anualmente nas Ações Orçamentárias de 

Investimento destinados em LOA para as universidades federais.  

 Os dados gerais sobre a infraestrutura existente na Sede Administrativa e 

Campus Sede de Porto Velho, “antes da vigência do PDI 2014-2018”, considerando 

as atividades atuais: 

Quadro 17 – Infraestrutura existente: Sede Administrativa e Campus de Porto 
Velho 

Unidade 
Sede 

Administrativa 
Campus Sede – Porto 

Velho 
Comentários 

Instalações Sim Não Parcial Sim Não Parcial   

Administrativas 
  

x 
  

x 
Necessita de ampliação em função 
de novas Unidades e contratação de 
novos servidores 

Adm. Acadêmica 
     

x 
Necessita de ampliação em função 
de novas Unidades e contratação de 
novos servidores 

Acessibilidade 
  

x 
  

x Prédios e instalações antigas 
necessitam de adaptação 

Urbanização 
 

X 
  

x 
   

Salas de Aula 
   

x 
    

Salas Pesquisa 
     

x Alguns grupos 

Laboratórios 
     

x Necessita Complementação 

Gabinete Professores 
    

x 
   

Lanchonete 
   

x 
    

Restaurante 
Universitário     

x 
 Em construção 

Área Vivência 
    

x 
   

Biblioteca 
   

x 
    

Lab. Informática 
   

x 
    

Fonte: PROPLAN – 2014 



124 
 

Abaixo, no quadro 18 segue a infraestrutura atual existente nos 07 (sete) Campi, bem como comentários considerados 
pertinentes, antes da vigência do PDI 2014-2018, além das atividades atuais. 

Quadro 18 – Infraestrutura UNIR (Campi) 

Fonte: PROPLAN 2014

Unidades 
Campus  

Ariquemes 

Campus 

 Cacoal 

Campus  

Guajará-Mirim 

Campus de 

 Ji-Paraná 

Campus 

 Presidente Médici 

Campus 

 Rolim de Moura 

Campus  

Vilhena 
Comen-
tários 

Instalações Sim Não Parcial Sim Não Parcial Sim Não Parcial Sim Não Parcial Sim Não Parcial Sim Não Parcial Sim Não Parcial 

Administrativas 
 

X 
   

X 
  

X 
 

X 
 

 X   X  X   1 

Adm. Acadêmica 
 

X 
   

X 
  

X 
  

X  X    X   X 

Acessibilidade 
  

X 
  

X 
     

X   X   X    2 

Urbanização 
 

X 
  

X 
  

X 
  

X 
 

 X   X   X  

Salas de Aula x 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X     X X   

Salas Pesquisa 
 

X 
  

X 
  

X 
  

X 
 

 X    X   X 

Laboratórios 
  

X 
  

X 
  

X X 
  

  X   X   X 3 

Gabinete 
Professores  

X 
     

X 
  

X 
 

X       X  

Lanchonete 
 

X 
 

X 
   

X 
 

X 
  

 X  X     X 

Restaurante 
Universitário     

X 
     

X 
 

    X     
4 

Área Vivência 
 

X 
          

 X        

Biblioteca 
 

X 
   

X 
 

X 
  

X 
 

 X  X   X   5 

Lab. Informática x 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X   X   X     

Comentários: 1 Ariquemes e Ji-Paraná em Construção; 2 Prédios e instalações antigas necessitam de adaptação; 3 Ariquemes em fase de conclusão. Guajará-Mirim em construção.  Faltam 
laboratórios específicos para cursos: Jornalismo, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária;.4 Em construção em Ji-Paraná e Cacoal; 5 Ji-paraná e Ariquemes em Construção 
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Assim, conforme apresentado nos Quadros 17 e 18, entendemos que a atual 

infraestrutura não atende completamente os anseios da UNIR, em se tratando de 

demandas específicas, conforme já abordado na página 71, do Relatório Final de 

2013 da CPAv : 

Voltando-se para os aspectos acadêmicos, a Comissão verificou se a 
comunidade estava satisfeita ou não em relação aos principais serviços em 
infraestrutura, a saber: Apoio Tecnológico, Laboratórios de Informática, 
Prefeitura do Campus (gestão da infraestrutura), Laboratórios de Curso. “É 
perceptível que professores, alunos e técnicos não estão satisfeitos, 
especialmente com os laboratórios de curso e de informática. 

 

 Assim, em função do que foi previsto no REUNI, dos compromissos 

pactuados com a Comissão de negociação no final da greve de 2011, das 

demandas apresentadas e da análise da realidade da Universidade, a Administração 

Superior da UNIR apresentou ao MEC, em fevereiro de 2013, um conjunto de 

necessidades visando à consolidação dos cursos e demais atividades já ofertadas. 

Mesmo destacando que não havia condições de atender toda demanda em curto 

prazo, o MEC, por meio do Ministro de Estado, reconheceu como legítima a 

demanda e se comprometeu a apoiar a busca de superação dos obstáculos. 

O quadro 19, a seguir, mostra o elenco de demandas entendidas como vitais 

pela Administração Superior para consolidação da UNIR nos próximos cinco anos, 

apresentadas e aceitas como prioridades pelo MEC em Fevereiro de 2013: 

Quadro 19 – Demandas de Infraestrutura para Consolidação – Fevereiro/2013* 
Continua... 

Denominação do 
Campus / 
Unidade 

Descrição da Demanda 
Situação 

Em Maio de 2014 

TODOS OS 
CAMPI 

Calçamento - Urbanização Projetos contratados - conclusão projetos  

Adequação para Acessibilidade Projetos contratados - conclusão projetos  ago/ 2014 

Prédio para sala de Professores Projeto a ser elaborado 

Equipamentos para laboratório Cursos de Graduação Implantados a parti de 2008. 

Plano Diretor Físico Necessita Elaboração Projeto para Licitar*** 

Centro de Vivência Possui Projeto arquitetônico 

Construção da Rede Lógica Contratado com recursos de 2013 

Campus de 
Ariquemes  

Biblioteca e Direção do Campus Administrativo Iniciada Construção em 2014 

Lanchonete Projeto Pronto. Necessita de atualização. 

Campus de 
Cacoal  

Restaurante Universitário Iniciado em 2014 

Calçamento - Urbanização Iniciado em 2014 

Laboratório Específico para Eng. Produção Projeto a ser Elaborado 

Campus de 
Guajará-Mirim 

Biblioteca e Direção do Campus Projeto pronto em condições de Licitar 

Lanchonete Projeto Pronto. Necessita de atualização. 
Laboratórios para Curso de Gestão Ambiental Iniciado em 2014 com recursos de 2013 

Campus de Ji-
Paraná  

Restaurante Universitário Iniciado em 2014 

Biblioteca e Direção do Campus 
Retomada da obra em 2014 (estava paralisada) com 
recursos de 2013 
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Continua... 

Fonte: PROPLAN – 2014C 

 Além das demandas prioritárias apresentadas no quadro 19, a construção do 

Hospital Universitário (HU) também foi compromisso assumido pelo MEC junto à 

UNIR em 2013. A implantação do HU em Porto Velho, com aproximadamente 350 

leitos, ambulatórios especializados e unidades de saúde da família, com dotação de 

quadro de pessoal próprio (médicos, enfermeiros, bioquímicos, fisioterapeutas, 

psicólogos, técnicos, etc) em número e qualidade adequados, visa atender as 

necessidades acadêmicas relativas aos trabalhos de residência médica dos 

universitários do Curso de Medicina da UNIR, ao tempo que  cumpre o papel social 

na melhoria do atendimento público de saúde, concretizando uma antiga 

reivindicação da população portovelhense e do entorno. Da mesma forma,  com o 

compromisso da UNIR ao aderir ao “Mais Médicos”, deverá duplicar o número de 

vagas do curso de Medicina a partir de 2017.  

Dessa forma, tendo como desafio ampliar, manter e compartilhar a estrutura 

física que viabilize e harmonize as atividades acadêmicas e administrativas da UNIR, 

partindo da infraestrutura já existente e sabendo-se que ela ainda não atende a real 

necessidade da Instituição, conforme já abordado pela Comissão Permanente de 

Denominação do 
Campus / 
Unidade 

Descrição da Demanda 
Situação 

Em Maio de 2014 

Campus de Rolim 
de Moura  

Restaurante Universitário Iniciado em 2014 

Bloco de salas de aula e Laboratórios  
Retomada da obra em 2014 (estava paralisada) com 
recursos de 2013 

Hospital Veterinário 
Necessita Elaboração Projeto (Emendas individuais 
de 750.000 em 2014) 

Campus de 
Vilhena  Laboratórios Curso Comunicação Social Necessita de elaboração de Projeto 

Campus José 
Ribeiro Filho 

Restaurante Universitário Iniciado em 2014 

Prédio da Engenharia Elétrica - Conclusão Atualizar planilhas para licitar 

Teatro Universitário - Conclusão 
Em licitação a contratação projetos específicos 
(sonorização, iluminação, climatização, etc.) 

Clínica de Psicologia Projeto a ser elaborado 

Bloco de salas de aula (40 salas) Projeto a ser elaborado ou adotado de outra IFES 

Prédio da Arqueologia 
Projeto elaborado e será financiado pelas Usinas do 
Madeira 

Complementação de Laboratórios de Ensino 
(Engenharia Civil, Biblioteconomia e outros) 

Projetos a serem elaborados 

Prédio da Reitoria (Administração Superior) Projeto a ser elaborado 

Campus 
Presidente Médici 

Biblioteca e Direção do Campus Projeto pronto em condições de Licitar 

Lanchonete Projeto Pronto. Necessita de atualização 

Prédios de Sala de Aula e Laboratórios Projeto pronto - necessita de atualização 
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Avaliação e, assim, reconhecendo a necessidade imperiosa de se ter uma 

infraestrutura de qualidade e excelência, onde se pretende chegar até o exercício de 

2018 para a consolidação dos cursos existentes, foram estabelecidos objetivos e 

metas focando os principais itens a serem estabelecidos na infraestrutura da 

Instituição. 

 Ressalta-se que as ações a serem realizadas para o atendimento dos 

objetivos e metas propostas deverão estar estruturadas mediante o Plano Diretor 

que deverá ser elaborado pela UNIR. 

 Assim, visando o aprimoramento necessário à Infraestrutura da Unir conforme 

já abordado acima, listamos nos tópicos 10.1 a 10.18 a seguir, o cronograma 

estabelecido para atingimento dos objetivos e metas propostos para o PDI no 

período de 2014 a 2018. 

 

10.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

ITEM 10.1 – INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Objetivo 10.1 - Construir centrais administrativas nos Campi, modernas, funcionais e 
sustentáveis 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Construir 20% das necessidades dos Campi, 
anualmente, até 2018. 

x x x x x 

 

10.2 SALAS DE AULA 

ITEM 10.2 – SALAS DE AULA 

Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Campus e núcleos, com 
instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 1. Construir 20% das necessidades dos Campi, 
anualmente, até 2018. 

x x x x x 

 

10.3 – AUDITÓRIOS 

ITEM 10.3 – AUDITÓRIOS 

Objetivo 10.3 - Dotar cada Campus com estrutura para evento de colação de grau e outras 
atividades acadêmicas, artísticas e culturais. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Construir auditórios com capacidade mínima de 300 
pessoas sentadas, modernos, funcionais e sustentáveis, 
até 2018. 

x x x x x 
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10.4 SALA (S) DE PROFESSORES 

ITEM 10.4 – SALA (S) DE PROFESSORES 

Objetivo 10.4 - Construção e/ou reforma de espaços de convivência para os professores. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 1. Construir/Reformar espaços físicos para 
atendimento aos alunos, até 2018. 

x x x x x 

 

10.5 ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

ITEM 10.5 – ESPAÇO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS 

Objetivo 10.5 - Construir espaço para atendimento dos alunos possibilitando suporte e 
assistência direta referente ao curso; 

Objetivo 10.6 - Construir espaço para organização acadêmica fomentando a organização e 
representação da comunidade acadêmica. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Construir espaços físicos para atendimento aos alunos, 
até 2018. 

x x x x x 

 

10.6 INFRAESTRUTURA PARA CPA 

ITEM 10.6 – INFRAESTRUTURA  PARA CPA 

Objetivo 10.7 – Construir espaço com infraestrutura física, tecnológica e disponibilidade de 
pessoal 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Construir uma sala que atenda, de forma satisfatória, 
às necessidades de espaço, com tecnologia adequada às 
suas atividades, até 2018. 

x x x x x 

 

10.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

ITEM 10.7 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Objetivo 10.8 - Construir e reformar banheiros dos Campi. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Levantar a necessidade de banheiros e seus utilitários 
(vasos sanitários, mictórios, pias, chuveiros etc.) nos 
blocos, respeitando o número de usuários, como também 
a sua utilização em intervalo de aulas, até 2015. 

x x    

2. Construir e reformar os banheiros, conforme 
levantamentos até 2016. 

x x x   

3.Construir banheiros exclusivos para professores e 
técnicos nas obras a serem construídas a partir de 2014, 
com instalação de espelhos, chuveiros, etc, até 2016. 

x x x   
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10.8 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL  

ITEM 10.8 – GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL 

Objetivo 10.9 - Construir gabinetes de trabalho, conforme o quantitativo de docentes de cada 
curso. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Levantar a necessidade do quantitativo de gabinetes 
de trabalho para cada curso. 

x x    

2. Efetuar a construção de gabinetes de trabalho, ao 
longo dos 5 (cinco) anos, de acordo com o respectivo 
quantitativo levantado. 

x x x x x 

 

10.9 - BIBLIOTECA: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

ITEM 10.9 – BIBLIOTECA: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Objetivo 10.10 - Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos 
Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar 
as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 
2016. 

x x x   

Objetivo 10.11- Dotar todas as Bibliotecas com equipamentos necessários ao seu pleno 
funcionamento. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Realizar aquisição de equipamentos de informática, 
centrais de ar, mobiliários específicos de biblioteca e 
mobiliários de escritório, até 2018. 

x x x x x 

Objetivo 10.12 - Criar a biblioteca setorial de Porto Velho. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Adequar à Biblioteca Central de Porto Velho, 
viabilizando a criação da biblioteca setorial, até 2018. 

x x x x x 

 

10.10 - BIBLIOTECA: SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

ITEM 10.10 – BIBLIOTECA: SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

Objetivo 10.13 - Adquirir software para controle de acervo. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Adquirir e implementar software para controle de 
acervo, de acordo com as necessidades 
biblioteconômicas, até 2016. 

x x x   

Objetivo 10.14 - Adquirir equipamento para controle patrimonial. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Implementar controle patrimonial no acervo das 
bibliotecas setoriais, até 2017. 

x x x x  
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10.11 - BIBLIOTECA: PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

ITEM 10.11 – BIBLIOTECA: PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

Objetivo 10.15 - Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos 
Cursos. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Fazer levantamento das necessidades de cada curso 
para atualização da bibliografia, conforme política de 
desenvolvimento de acervo até dezembro de 2014. 

x     

2. Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento 
realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 
2018. 

x x x x x 

 

10.12 SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA OU INFRAESTRUTURA 
EQUIVALENTE 

ITEM 10.12 – SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA OU INFRAESTRUTRA EQUIVALENTE 

Objetivo 10.16 - Construir Centro de Tecnologia (espaços multimídia para reunião e interação 
virtual) em todos os Campi. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Construir um centro de tecnologia da informação 
moderno, funcional e sustentável nos Campi de Rolim de 
Moura, Ji-Paraná e Cacoal, até 2016. 

x x x   

2.Construir um centro de tecnologia da informação 
moderno, funcional e sustentável nos Campi de 
Ariquemes, Vilhena e Guajará-Mirim, até 2017. 

x x x x  

3.Construir um centro de tecnologia da informação 
moderno, funcional e sustentável nos Campi de Porto 
Velho e Presidente Médici, até 2018. 

x x x x x 

 

10.13 RECURSOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

ITEM 10.13 – RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Objetivo 10.17 - Implantar Sistema Integrado de Informação. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Implantar o sistema integrado de informação de 
pessoal e acadêmico, até 2015. 

x x    

 

10.14 LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS 

ITEM 10.14 – LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS 

Objetivo 10.18 - Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em 
consonância com o PPC de cada curso. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% 
por ano, de 2016 a 2018. 

  x x X 

2 Construir o Hospital Universitário (Porto Velho)   x x x 
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10.15  LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS 
DIDÁTICAS, SERVIÇOS ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS. 

ITEM 10.15 – LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS, 
SERVIÇOS ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS 

Objetivo 10.19 - Estabelecer diretrizes de manutenção dos laboratórios didáticos. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Elaborar regimento de utilização dos laboratórios 
didáticos, até 2018. 

x x x x x 

2.Elaborar normas de segurança adequadas às 
necessidades laboratoriais, antes do início das suas 
atividades, de 2014 a 2018. 

x x x x x 

3.Contratar serviço de manutenção, até 2018. x x x x x 

 

10.16  ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO. 

ITEM 10.16 – ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO 

Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes Universitários com espaço de vivência. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Construir um planejamento participativo sobre cada 
espaço, de 2014 a 2018. 

x x x x x 

2 Construir um prédio que abrigue Restaurante 
Universitário com área de convivência em todos os 
Campi, até 2018. 
 

x x x x x 

Objetivo 10.21 - Construir Espaço Cultural/Artístico. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Construir o espaço cultural e artístico em todos os 
Campi, até 2018. 

  x x x 

Objetivo 10.22 - Construir alojamento universitário com objetivos de atender às necessidades 
da comunidade acadêmica. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Construir alojamento universitário em todos os Campi, 
até 2018. 

  x x x 

 

10.17 PORTAIS DE ENTRADA E CONTROLE 

ITEM 10.17 – PORTAIS DE ENTRADA E CONTROLE 

Objetivo 10.23 – Construir, em todos os Campi, um portal de entrada e controle de      
veículos e pessoas. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Construir portais de entrada e controle de pessoas, 
conforme projeto apresentado à a DIREA, ATÉ 2015. 

x x    
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10.18 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E EQUIPAMENTOS. 

ITEM 10.18 – INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E EQUIPAMENTOS 

Objetivo 10.24 - Construir Instalações Esportivas e Manutenção. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Construir em cada Campus (1) uma pista de atletismo 
com campo de futebol socity, (1) uma piscina 
semiolímpica, (1) um ginásio poliesportivo, (1) um ginásio 
de danças, ginástica e artes marciais, (1) uma adaptação 
para uma pista de caminhada, (1) um circuito de 
arborismo, entre 2016 a 2018. 

  x x x 

2.Garantir a manutenção das instalações esportivas 
construídas, entre 2016 a 2018. 

  x x x 

Objetivo 10.25 - Construir Laboratórios e aquisição de equipamentos. 

Metas 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Construir laboratórios de fisiologia e biomecânica, até 
2018. 

x x x x x 

2.Adquirir equipamentos para os laboratórios, até 2018. x x x x x 

Objetivo 10.26 – Reforma de Instalações Esportivas. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Reformar as instalações existentes no Campus de 
Porto Velho: ginásio e piscina do Tatuzão, sala de 
ginástica e musculação, até 2015. 

x x    

Objetivo 10.27 – Aquisição de Material Esportivo. 

Meta 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Aquisição de materiais esportivos para atender ao 
Curso de Educação Física e outros afins, até 2015. 

x x    
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este documento apresentou as diretrizes gerais que orientam a consolidação 

da UNIR para os próximos cinco anos, além de apontar 75 objetivos para 241 metas 

distribuídas ao longo dos anos previstos. Neste horizonte, também estão 

importantes orientações relacionadas à consolidação, melhoria das atividades e do 

ambiente organizacional e crescimento da própria instituição.  

Cabendo-lhe a apreciação pelo Conselho Superior Universitário (CONSUN) 

da UNIR, o PDI passará a compor o portfólio de compromissos da Universidade 

como um todo, e de cada curso de forma específica, e deverá ser conduzido de 

modo a aclarar os passos atuais e futuros da organização do ensino superior 

universitário no estado de Rondônia. 

Os passos seguintes, conforme já identificado na introdução deste 

documento, exigem promover análises de convergência entre o PDI e os 

instrumentos relacionados ao planejamento institucional, avaliação e organização 

administrativa. A dinâmica da própria instituição será definidora em si mesma da 

capacidade que a comunidade terá de conduzir e avaliar os resultados. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

PROPOSTAS DE CURSOS NOVOS A SEREM IMPLANTADOS NA VIGÊNCIA DO 
PDI (QUINQUENIO 2014-2018) 

A relação constante nos itens 1 a 6 a seguir foi elaborada a partir das 

informações prestadas até 03 de junho de 2014, pelos Diretores de Núcleos, Campi 

e Chefes de Departamentos, encaminhadas por meio de formulário online da 

plataforma surveymonkey no endereço: https://pt.surveymonkey.com/s/ZQZ3NX6, 

complementadas por contribuições de membros do CONSUN, após leitura da versão 

preliminar do PDI a eles disponibilizada antes da 70ª Reunião Ordinária.  

  As propostas apresentadas deverão ser submetidas às respectivas instâncias 

deliberativas da UNIR e priorizadas de acordo com as políticas acadêmicas e 

administrativas institucionais.  

1. PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOVOS DE GRADUAÇÃO 

Nome Grau Modalidade 
Ano 

Preten
dido 

Nº 
Vagas CH* Turno 

Perí
odo
** 

Periodicidade 

Campus De Ariquemes 

Tecnologia em 
Mineração 

Curso 
Superior de 
Tecnologia 

Presencial 2016 40 2900 Noturno 6 Semestral 

Campus De Cacoal 

Engenharia Civil Bacharelado Presencial 2018 40 4500 Noturno 5 Semestral 

Gestão em 
Agronegócios 

Bacharelado Presencial 2016 50 3000 Noturno 4 Semestral 

Gestão Pública Bacharelado Presencial 2018 50 3000 Noturno 4 Semestral 

Ciência da 
Computação 

Bacharelado Presencial 2017 50 3000 Noturno 4 Semestral 

Publicidade e 
Propaganda  

Bacharelado Presencial 2017 50 3000 Noturno 4 Semestral 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Bacharelado Presencial 2016 50 3600 Noturno 5 Semestral 

Engenharia de 
Automação e 
Controle 

Bacharelado Presencial 2018 40 4500 Noturno 5 Semestral 

Engenharia 
Mecânica 

Bacharelado Presencial 2017 40 4500 Integral 5 Semestral 

Engenharia de 
Transportes 

Bacharelado Presencial 2017 40 4500 Integral 5 Semestral 

Campus De Guajará Mirim 

Informática e Meio 
Ambiente 

Bacharelado Presencial 2018 50 4.000 Matutino 4 Semestral 
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Engenharia 
Florestal 

Bacharelado Presencial 2018 50 4200 Matutino 5 Semestral 

Biotecnologia Bacharelado Presencial 2018 50 4000 Matutino 5 Semestral 

Engenharia de 
Pesca 

Bacharelado Presencial 2018 40 3735 Integral 5 Semestral 

Gestão de 
Políticas Públicas 

Bacharelado Presencial 2018 50 3000 Matutino 4 Semestral 

Turismo Bacharelado Presencial 2016 50 3000 Matutino 4 Semestral 

Psicologia Bacharelado Presencial 2018 40 4125 Integral 5 Semestral 

Direito Bacharelado Presencial 2017 50 4400 Matutino 5 Semestral 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Bacharelado Presencial 2017 50 3000 Noturno 4 Semestral 

Letras - Espanhol Licenciatura Presencial 2017 50 3000 Noturno 1 Anual 
Campus De Ji-Paraná 

Gestão em Terra 
Indígena 

Bacharelado 
Semiprese
ncial 

2016 40 4200 Integral 8 Semestral 

Bacharelado em 
Biblioteconomia 

Bacharelado Presencial 2016 50 2670 Matutino 4 Semestral 

Bacharelado em 
Sistemas de 
Informação 

Bacharelado Presencial 2018 50 3200 Noturno 4 Anual 

Engenharia Civil Bacharelado Presencial 2018 50 4200 Integral 5 Anual 

Antropologia Licenciatura Presencial 2016 40 4200 Integral 4 Semestral 

Licenciatura em 
Letras Libras 

Licenciatura Presencial 2015 50 3400 Noturno 4 Semestral 

Campus De Presidente Médici 
Engenharia de 
Agrimensura 

Bacharelado Presencial 2018 50 4140 Integral 5 Anual 

Engenharia 
Agrícola 

Bacharelado Presencial 2017 50 3980 Integral 5 Anual 

Zootecnia Bacharelado Presencial 2015 50 3745 Integral 5 Anual 
Licenciatura em 
Ciências 
Biológicas 

Licenciatura Presencial 2016 50 3500 Noturno 4,5 Anual 

Campus De Rolim De Moura 

Engenharia 
Agrícola 

Bacharelado Presencial 2017 50 4000 Integral 5 Semestral 

Zootecnia Bacharelado Presencial 2017 50 3800 Integral 5 Semestral 

Biologia Bacharelado Presencial 2017 50 3000 Integral 4 Semestral 

Educação do 
campo com 
habilitação em 
ciências da 
natureza, ciências 
humanas e sociais 

Licenciatura Presencial 2014 120 3,9 Integral 4 Semestral 

Campus De Vilhena 

Medicina Bacharelado Presencial 2018 30 7200 Integral 6 Semestral 

Direito 
(Bacharelado) 

Bacharelado Presencial 2016 50 2300 Vespertino 4 Semestral 

Ciência da 
Computação  

Bacharelado Presencial 2017 45 2300 Noturno 4 Semestral 



139 
 

Engenharia 
Elétrica  

Bacharelado Presencial 2017 40 3300 Integral 5 Semestral 

Engenharia Civil  
(Bacharelado); 

Bacharelado Presencial 2015 40 4600 Integral 5 Semestral 

Letras Libras Licenciatura Presencial 2017 50 2320 Vespertino 4 Semestral 
Literatura 
Brasileira, 
Portuguesa e 
Literatura Infantil 

Licenciatura Presencial 2016 50 2320 Matutino 4 Semestral 

Licenciatura em 
Geografia 

Licenciatura Presencial 2016 45 2300 Vespertino 4 Semestral 

Licenciatura em 
Matemática 

Licenciatura Presencial 2015 40 3600 vespertino 4 Semestral  

Odontologia Bacharelado Presencial 2015 40 5600 Integral  5 semestral 

Enfermagem Bacharelado Presencial  2015 40 5100 Integral  4,5 Semestral  

Fisioterapia Bacharelado Presencial  2015 40 5100 Integral  4,5 Semestral  

Arquitetura e 
Urbanismo 

Bacharelado Presencial  2015 40 4800 Integral  4,5 Semestral  

Biologia Licenciatura Presencial 2015 40 3600 vespertino 4 Semestral  
Núcleo de Ciências Exatas E Da Terra 

Geologia Bacharelado Presencial 2016 40 5000 Integral 5 Anual 

Bacharelado em 
Química 

Bacharelado Presencial 2016 50 4000 Integral 4 Anual 

Bacharelado em 
Física Médica 

Bacharelado Presencial 2016 50 4000 Integral 4 Anual 

Núcleo de Ciências Humanas (NCH) 

Turismo e 
Hotelaria 

Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 

Ciências da 
Comunicação - 
Jornalismo 

Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Vespertino 4 Anual 

Relações 
Internacionais 

Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Vespertino 4 Anual 

Letras Libras Bacharelado Presencial 2016 30 3200 Vespertino 4 Anual 

Secretariado 
Executivo 

Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Vespertino 4 Anual 

Pedagogia Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 

Ciências Políticas Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 

Antropologia Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 

História Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 

Arqueologia Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 

Letras Espanhol Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 

Letras Inglês Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 

Letras Português Bacharelado Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 
Curso Superior de 
Tecnologia em 
Produção 
Audiovisual 

Curso 
Superior De 
Tecnologia 

Presencial 2016 40 1700 Vespertino 2,5 Semestral 

Letras Libras Licenciatura Presencial 2016 50 3200 Noturno 4 Anual 
Licenciatura em 
Dança 

Licenciatura Presencial 2015 20 3000h Matutino 4 Semestral 
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Núcleo de Tecnologia 

Engenharia 
Mecânica 

Bacharelado Presencial 2018 45 5000 Integral 4,5 Semestral 

Engenharia de 
Automação e 
Controle 

Bacharelado Presencial 2017 25 5000 Integral 4,5 Semestral 

Engenharia da 
Computação 

Bacharelado Presencial 2017 40 5000 Integral 4,5 Semestral 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Bacharelado Presencial 2017 40 5200 Integral 4,5 Anual 

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas 
Relações 
Internacionais 

Bacharelado Presencial 2016 50  Noturno 2 Anual 

Comércio Exterior Bacharelado Presencial 2016 50 460 Noturno 4 Anual 

Núcleo de Saúde 

Fisioterapia Bacharelado Presencial 2018 30 4000 Matutino 8 Semestral 

Farmácia Bacharelado Presencial 2018 30 4000 Integral 8 Semestral 

Terapia 
Ocupacional 

Bacharelado Presencial 2018 50 3200 Vespertino 8 Semestral 

Educação Física Bacharelado Presencial 2018 30 3200 Vespertino 8 Semestral 

* Horas **Anos        
 
 

        

2. PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOVOS DE EXTENSÃO 

Nome Grau 
Ano 

Pretendido 
Nº 

Vagas 
CH*** Turno 

Período*
* 

Periodicidad
e 

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas* 

Administração de 
Empresa 

Extensão 2015 50 260 Noturno 2 Anual 

Direito e Cidadania Extensão 2015 50 260 Noturno 2 Anual 
Orçamento familiar Extensão 2015 50 260 Noturno 2 Anual 
Economia Brasileira Extensão 2015 50 260 Noturno 2 Anual 

*Todos cursos presenciais                     **Anos                 *** Horas    
 
        

3. PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOVOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
(LATO SENSU) 

Nome Modalidade 
Ano 

Pretendido 
Nº Vagas CH* Turno Período** Periodicidade 

Núcleo de Ciências Humanas (NCH) 

Produção Cultural Presencial 2015 35 480 Noturno 3 Semestral 
Sociologias na 
Amazônia 

Presencial 2015 25 400 Noturno 3 Anual 

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) 

Arquivologia 
Semipresen

cial 
2015 50 360 Noturno 2 Anual 

Controladoria 
Institucional e 
Ambiental 

Semipresen
cial 

2016 25 360 Noturno 2 Anual 

Gestão Documental Presencial 2015 30  Noturno 2 Anual 
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Núcleo de Saúde (NUSAU) 

 Saúde da Família  distância 2015 300 520  2 bianual 

 Residências Médicas 
nas Áreas Básicas 

 presencial 2017 40 3000 integral 1 Anual 

 Medicina da Família 
e comunidade 

 presencial 2017 40 600 integral 1 Anual 

Gestão do Serviço de 
Saúde 

 presencial 2017 40 600 integral 1 Anual 

Doenças Tropicais  presencial 2017 40 600 integral 1 Anual 

Enfermagem 
Obstétrica 

 presencial 2017 40 600 integral 1 Anual 

Saúde Mental  presencial 2017 40 600 integral 1 Anual 

Tratamento de 
Pessoas em 
Drogadição 

 presencial 2017 40 600 integral 1 Anual 

Vigilância em saúde  presencial 2017 40 600 integral 1 Anual 

Saúde do 
Trabalhador 

 presencial 2017 40 600 integral 1 Anual 

Residência em Saúde 
Mental 

 presencial 2017 40 2000 integral 1 Anual 

Residência em 
Enfermagem 
Obstétrica 

 presencial 2017 40 2000 integral 1 Anual 

Campus de Cacoal 

Controladoria de 
Negócios e Gestão 

Presencial 2015 30 360 Noturno 2 Modular 

Especialização em 
áreas do Direito 

Presencial 2016 30 360 Noturno 2 Modular 

Especialização em 
Educação Ambiental 
e Gestão para a 
Sustentabilidade 

Presencial 2015 30 360 Noturno 2 Modular 

Gestão em 
Agronegócios 

Presencial 2015 30 360 Vesperti
no 2 Modular 

Gestão Empresarial Presencial 2015 30 360  Vesperti
no 4 Modular 

Campus de Ji-paraná 

Educação Escolar 
Indígena 

Semipresen
cial 

2015 40 400 Integral 3 Anual 

Línguas Indígenas e 
Educação 

Semipresen
cial 

2016 30 400 Integral 3 Anual 

Estatística Presencial 2015 20 400 Noturno 2 Anual 

Campus de Rolim de Moura 

Gênero e Diversidade 
na Escola/GDE 

Presencial 2014 35 360 Integral 2 Anual 

Campus de Vilhena 
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Fundamentos e 
Prática em 
Alfabetização nos 
anos inicias. 

Semipresen
cial 

2016 40 vagas 360 
Matutin

o 
2 Anual 

*Horas  **Semestres      

        

       

4. PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOVOS DE MESTRADOS 
PROFISSIONAIS 

Nome Modalidade 
Ano 

Pretendid
o 

Nº 
Vagas 

CH* Turno Período 
Periodicida

de 

Núcleo de Tecnologia 
Ciências, Tecnologia e 
Inovação  Presencial 2016 20 1300 Vespertino 1 Semestral 

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas 

Economia 
Semipresen

cial 
2016 25 460 Noturno 4 Anual 

Mestrado em 
Economia 

Presencial 2016 25 460 Noturno 2 Anual 

Administração Presencial 2014 20 460 Integral 4 Anual 

Direito,  Segurança 
Pública e Cidade 

Presencial 2015 25 460 Noturno 4 Anual 

Controladoria e 
Contabilidade Publica 

A Distância 2015 25 460 Noturno 4  Anual 

Campus de Ji-paraná 

Educação Escolar 
Indígena 

Presencial 2017 20 2000 Integral 2 Anual 

Núcleo de Ciências Humanas 
Museologia e 
Patrimônio. 

Presencial 2015 25 600 Noturno 4 Anual 

*Carga horária em horas 

 

5. PROPOSTAS DE CURSOS NOVOS DE MESTRADO ACADÊMICO 

Nome 
Ano 

Pretendido 
Nº 

Vagas 
CH* Turno Período 

Periodicida
de 

Núcleo de Ciências Humanas (NCH) 
Mestrado em Relações Internacionais 2015 25 405 Noturno 4 Anual 
Mestrado em Filosofia 2015 25 405 Integral 4 Anual 

Núcleo de Saúde (NUSAU) 

Mestrado em Ciência da Saúde  2018 20 
120

0 
Integral 4 Semestral 

Núcleo de Tecnologia (NT) 

Mestrado em Ciências, Tecnologia e 
Inovação  

2017 20 
130

0 
Vespertino 4 Semestral 

Campus de Rolim de Moura 

Mestrado Acadêmico em Educação 2015 
20 

vagas 
440  Integral  Anual 

Agronomia - Ênfase em Solos e 
Fitotecnia 

2017 10 
144

0 
Integral 4 Semestral 

Campus de Cacoal 
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Administração ou áreas afins 2016 30 720 Matutino 
24 

meses 
Semestral 

Gestão de agronegócios 2015 30 720 Vespertino 
24 

meses 
Modular 

Campus de Guajará Mirim 

Mestrado em Ciências da Linguagem 2017 20 360 Matutino 1  Anual 

Mestrado Acadêmico em 
Desenvolvimento Sustentável 

2018 20 630 Vespertino 2 Anual 

Estudos Fronteiriços 2016 20 400 Integral 4 Semestral 

Campus de Ji-paraná 

Mestrado Acadêmico em Educação 
Matemática 

2016 15 
108

0 
Integral 2 Anual 

Mestrado Acadêmico em Saneamento, 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

2015 10 360 Integral 4  Semestral 

Campus de Presidente Médici 

Agricultura e Produção Animal 2017 15 480 Integral 
24 

meses 
Semestral 

* Carga horária em horas       
 
 

6. PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOVOS DE DOUTORADO 

Nome 
Ano 

Pretendido 
Nº Vagas CH* Turno Período 

Periodicid
ade 

 

Núcleo de Ciências Humanas (NCH)  

Doutorado em Letras 2015 25 405 Integral 4 Anual  

Doutorado em Educação 2015 25 405 Integral 4 Anual  

Doutorado em História 2015 25 405 Integral 4 Anual  

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA)  

Doutorado em Administração 2015 25 460 Integral 2 Anual  
Campus de Cacoal  

Doutorado em Direito ou áreas 
afins 

2015 20 a 25 48 créditos Noturno 8 Semestral  

Administração ou áreas afins 2016 20 48 creditos Integral 8 Semestral  

Doutorado em 
Desenvolvimento Regional e 
Meio Ambiente (solicitação de 
turma em Cacoal) 

2015 20 a 25 48 créditos Integral 8 Semestral 

 

Núcleo de Saúde (NUSAU)  

Doutorado em Psicologia. 2018 20 720 Integral 8 Semestral  

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET)  

Doutorado em Geografia 2015 10 52 créditos Integral 8 Semestral  
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APÊNDICE B 

 

EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CURSOS DE EAD PARA O 

PROCESSO DE RECREDENCIAMENTO  

 

PERFIL INSTITUCIONAL 

A Educação a Distância tem encontrado, nas políticas educacionais 

brasileiras, lugar de destaque como estratégia para a expansão e interiorização do 

ensino superior. As políticas públicas, desencadeadas pelo MEC, buscam a 

ampliação das vagas nas instituições já existentes, por meio da diversificação das 

modalidades de ensino presencial, semipresencial e a distância, em que passam a 

coexistir nas instituições de ensino superior, cujo critério, para as próximas 

distribuições de vagas, dará prioridade àquelas instituições de ensino superior que 

ofertarem cursos na modalidade de educação a distância.  

Para além da obediência às diretrizes e aos interesses orçamentários, a 

Universidade entende que, diante da hodierna "Sociedade do Conhecimento e a 

Sociedade Digital", balizada na tecnologia como um modus vivendi e nas 

"Sociedades de redes", sua atual forma de comunicação, os desafios estão postos 

quanto à pungente necessidade de tomar essas Tecnologias, para além da 

adaptação, apropriando-se delas de forma crítica, a fim de promover processos 

democráticos e emancipatórios.  

Levando em consideração, ainda as características geográficas do Estado de 

Rondônia, bem como as características sociais e econômicas dos municípios do 

interior, a institucionalização e implantação da Educação a Distância, na UNIR, e da 

incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação, permitirão não 

somente aumentar seus índices de expansão quantitativa, mas, sobretudo, seus 

indicadores de contribuição social, educacional e cultural para o Estado e, a partir do 

entendimento da missão da UNIR, é premente que esta IFES institua a modalidade 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - DIRED 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 
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de Ensino a Distância com o objetivo de desenvolver programas e projetos de 

formação, de pesquisa e de extensão nessa modalidade educativa, de forma a 

ampliar e expandir sua atuação no Estado, com o propósito explícito de contribuir 

com o desenvolvimento socioeconômico da região, além das transformações no 

âmbito educacional. 

 

METAS GERAIS DO PDI - CONTEMPLAR A EAD 

1 Estimular e promover a expansão do ensino superior por meio da modalidade 

de Ensino a Distância para municípios do Estado de Rondônia. 

2  Desenvolver políticas buscando fomentar a integração da Educação a 

Distância em todas as esferas acadêmico-administrativas da UNIR. 

3 Elaborar e aprimorar o conjunto de ordenamentos e regimentos que balizem as 

práticas de EAD na UNIR. 

 

INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE QUANTO À 
FLEXIBILIZAÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES.  

Inovações para Educação a Distância 

 

Na modalidade de Educação a Distância, adotar-se-ão mecanismos de 

interação entre docentes, tutores, estudantes e pessoal de apoio, onde a 

comunicação e interação entre os envolvidos nos cursos, nessa modalidade, serão 

garantidas por meio de recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação e de 

procedimentos que permitam o diálogo constante entre os envolvidos nos 

Programas. Além de manter estes recursos disponíveis e funcionais, a DIRED atuará 

na educação continuada dos professores e tutores para o seu uso, orientando 

também a equipe que terá contato direto com o aluno (pessoal de apoio dos polos e 

tutores presenciais). 

Quanto ao processo de comunicação e interação, entre os participantes, este 

dar-se-á por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), usando o 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 
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Formas de comunicação 

 Sistema de comunicação-interação entre os participantes 

A comunicação e interação entre os envolvidos nos cursos a distância serão 

garantidas através de recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação e de 

procedimentos que permitam o diálogo constante entre estudantes, professores, 

tutores e pessoal de apoio. Além de manter esses recursos disponíveis e funcionais, 

a DIRED atuará na formação dos professores e tutores para o seu uso, orientando 

também a equipe que terá contato direto com o aluno (pessoal de apoio dos polos e 

tutores presenciais). 

A infraestrutura física do curso, detalhada a seguir, disporá de um ambiente, 

onde os tutores atenderão aos estudantes que procurarem esclarecer dúvidas via 

ligação telefônica. Além disso, essa equipe contará com aparelho de fax e sistema 

de comunicação de e-mail. Sendo o serviço de correio eletrônico adotado também 

pelas coordenações, secretarias, tutorias e pessoal de apoio técnico/suporte à 

informática. 

O processo de comunicação e interação entre os participantes ocorrerá ainda 

através do uso de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual recursos de 

comunicação síncrona e assíncrona (fóruns de discussão, diários, blogs e chats) 

serão fortemente explorados pelos docentes e tutores, no intuito de orientar e 

acompanhar a evolução do estudante ao longo do curso. O AVA a ser utilizado pelos 

cursos será o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

com especificações para cada curso oferecido pela UNIR. 

Informativos impressos com cronograma de encontros presenciais, horários 

de tutoria, formas de contato com professores, tutores e pessoal de apoio, locais e 

datas de provas e demais atividades (matrícula, conferências web etc.) serão 

entregues no início de cada semestre e disponibilizados nas secretarias dos polos e 

no formato digital no AVA e sítio web (website) da DIRED.  

Demais formas de comunicação e interação serão adotadas, tais como o 

mural de avisos (físico nos polos e virtual no AVA) e um canal de comunicação 

específico com as secretarias e coordenações (de polo, de curso, de tutoria e do 

NIEAD), utilizando softwares de mensagem instantânea e voz (Skype e outros). 

 

Infraestrutura física e tecnológica dos cursos 
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A UNIR possui, na DIRED, um ponto de apoio que fornece ao Campus, no 

qual estão localizadas as coordenações dos cursos a Diretoria, serviços de Internet 

banda larga e web-conferência. Com isso, o atendimento tutorial, formações, 

reuniões, palestras e outros casos que exijam a presença dos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, podem ocorrer simultaneamente entre um ou 

mais polos, com a interação em tempo real dos envolvidos. 

Os cursos a distância terão à disposição a infraestrutura física e tecnológica 

existente no Campus Porto Velho da UNIR e no Polo UAB dos Municípios. O espaço 

conta com a disponibilização de sala da coordenação e secretaria do curso, sala de 

tutoria, sala de reuniões, sala de videoconferência, sala para administração da rede, 

biblioteca,  banheiros masculino e feminino (adequados para o uso de portadores de 

necessidades especiais) e copa. Estes espaços contam com mobiliário adequado 

para o funcionamento da gestão administrativa do curso, tais como mesas, cadeiras, 

armários, ar-condicionado e estantes.  

Do ponto de vista tecnológico, o curso irá dispor de um ambiente de redes de 

computadores previamente instalado e configurado, com equipamentos de 

conectividade, servidores (web, e-mail, aplicação, banco de dados, backup, 

arquivos, etc.), sistemas de software básicos e específicos.  

Os cursos em EaD da UNIR contarão com um servidor próprio para 

armazenar e gerenciar os dados produzidos e utilizados nessa modalidade. O 

gerenciamento será feito através de uma parceria com a Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DTI) da universidade, que disponibilizará um técnico para este 

gerenciamento, além de ter o apoio do técnico de informática da DIRED. A 

matrícula, registro e gerenciamento dos alunos serão realizados pelo sistema 

informatizado integrado da UNIR. 

 

ESTRUTURA FÍSICA DA DIRED 

Estúdio de Gravação (15):  
 
A sala 15 da DIRED foi estruturada para atender a demanda das gravações de 

vídeo-aula, possuindo a seguinte estrutura: 

01 (um) Tripé; 
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04 (quatro) Microfones, sendo 02 (dois) microfones sem fio, 01(um) de lapela 
e 01 (um) com fio; 
02 (duas) Câmeras, sendo uma profissional e outra semiprofissional; 
01 (um) Carregador de bateria: a bateria é carregada na própria câmera; 
01 (um) Cabo para extração de vídeo; 
Isolamento acústico; 
01 (uma) mesa acústica digital; 
02 (dois) Servidores (computador) para fazer edição de vídeo e 
Iluminação: não tem nenhum material para iluminação. 

.  
Laboratório de Informática (04):  
 

Há mesas e cadeiras para 30 pessoas 
30 (trinta) computadores com monitor – Celeron com 256 de RAM e 40 GB de 

disco 
01 (uma) tela multimídia; 
01 (um) projetor de teto; 
01 (um) equipamento para vídeo conferência; 
01 (um) rack grande e 01 (um) pequeno; 
02  (dois) switchs de fibra; 
01 (um) TV na caixa e 
01 (um) PC e 01 (um) HD externo para monitoramento de vídeo. 

 

Sala de Coordenações (01, 02 e 03):  
 

A DIRED possui duas salas de Coordenações (Graduação e Pós-Graduação), 

para atender a demandas dos cursos da UAB/UNIR, uma sala de apoio aos Tutores 

a Distância e Presencial e, compartilhando essa sala, está a Secretaria de Curso 

(Graduação e Pós-Graduação).  

Auditório (09):  
 

Possui espaço para atender até 100 (cem) pessoas, com espaço refrigerado, 

possui a seguinte estrutura: 

01 (um) tela multimídia; 
01 (um) projetor de teto; 
02 (dois) aparelhos de televisão de 39” e 
02 (duas) caixas de som pequenas. 
 

 
ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS DA DIRED 
 

Hoje, a DIRED conta com 05 (cinco) profissionais atuando em regime de 

contratação e lotação, tendo 02 (duas) vagas (aposentadoria) a ser preenchidas por 

servidores da UNIR e com 110 (cento e dez) profissionais bolsistas.  



149 
 

Entendemos que as bolsas devem ser um incentivo necessário, fundamental 

mesmo é contratar pessoal competente; habilitado e permanente na Universidade, 

evitando a descontinuidade do processo de implementação e estruturação da 

Educação a Distância, na Universidade. 

A formação de equipe rotativa causa um descompasso entre as gestões, 

gerando perdas de informação, no sequenciamento e planejamento, e o próprio 

esvaziamento de competências dentro do setor. Pois mesmo que se ofereça a 

formação em treinamento para a equipe, sua condição flutuante, não permitiria a 

concentração e otimização de energia producente no grupo a médio e longo prazo. 

A partir dos dados demonstrativos do crescimento do número de matrículas, 

podemos afirmar que a Diretoria de Educação a Distância - DIRED precisa contar 

com contratações-chaves que venham a impulsionar as ações de estruturação em 

vários aspectos da modalidade pretendida:  

ü na elaboração dos materiais didáticos e instrucionais  

ü na elaboração de vídeos-aulas;  

ü na manutenção e acompanhamento da plataforma Moodle 

ü na criação de um repositório eletrônico 

ü atualização constante do web-site da DIRED 

ü controle de dados no sistema Moodle 

ü atualização e suporte de nossa estrutura tecnológica (laboratórios, sala de 

web-conferência, vídeo-conferência, lousa interativa, etc.) 

ü estruturação de um plano institucional em EAD que favoreça o 

desenvolvimento de políticas de EAD. 

ü Acompanhamento sistemático da pós-graduação e graduação pelas 

coordenações competentes, etc.  

ü arquivos e registros de documentação oficiais. 

 

Assim, a necessidade de pessoal para suprir as demandas existentes e as 

projetadas para o período de vigência do PDI podem ser observadas no quadro a 

seguir. 
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Necessidade de Contratação de Pessoal Permanente para a Diretoria de 
Educação a Distância (DIRED) da UNIR -  2014 a 2018 

 
Cargos Ano Quantidade 

1. Analista de Tecnologia da Informação 2015 01 
2. Técnico em Audiovisual; 2015 01 
3. Técnico em Tecnologia da Informação; 2015 01 
4. Desenhista Técnico Especializado / WebDesigner 2015 01 
5. Editor de Imagens 2015 01 
6. Técnico de Laboratório Área: Informática 2015 01 
7. Técnico em Assuntos Educacionais 2015 01 
8. Diagramador (Designer Gráfico) 2015 01 
9. Secretária Executiva 2015 01 

 

Sejam por códigos de vagas UAB ou códigos gerais, todos devem ser lotados 

na DIRED para desenvolver atividades específicas da EAD, visto que muitos dos 

cargos vinculados a vagas UAB, poucos são aqueles que se encontram atuando na 

DIRED. 

 

INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS 
 
 
 A UNIR tem grande responsabilidade frente à velocidade imprimida pelas 

mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos. Nesse sentido, as reflexões 

relacionadas ao uso da Tecnologia da Informação e Comunicação deverão ser 

absorvidas pela Instituição, com o intuito de contribuir para as amplas possibilidades 

de evolução da prática docente e da formação discente. Assim, pensar as 

perspectivas atuais da educação é pensá-las em consonância com as complexas 

transformações do mundo contemporâneo, onde a terceira revolução – a tecnológica 

– abre possibilidades tanto para produção e disseminação do saber quanto aponta 

desafios frente à exclusão dos que não conseguem acompanhar as novas 

demandas sociais.  

 Nesse contexto, a UNIR deve pautar-se para a elevação dos seus níveis de 

eficiência e eficácia acadêmica, buscando incorporar os avanços tecnológicos ao 

seu cotidiano acadêmico, investindo na informatização das suas atividades; 

adequando aos avanços a sua estrutura organizacional e solidificando a integração 

e aprimoramento técnico-administrativo com a dimensão acadêmica da Instituição. 

 Para a inserção acadêmica, no mundo tecnológico, são requeridas ações e 

metas tais como: 
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 - Garantir o acesso e a orientação para o uso das fontes de informação por 

toda a comunidade acadêmica; 

 - Aprimorar a comunicação interna e externa, atualizando permanentemente as 

informações institucionais e divulgar os atos acadêmicos por meios impressos e 

eletrônicos; 

 - Disponibilizar um acervo bibliográfico digitalizado de teses, dissertações, 

TCC, Monografias, Artigos Científicos; 

-  Criar revistas online para divulgar trabalhos, estudos e pesquisas de 

conclusão de cursos, entrevistas, material didático e outros materiais, dando 

oportunidade para a produção e divulgação discente;  

 - Manter o processo de interligação da UNIR em redes de alta velocidade; 

 - Criar um canal de comunicação universitária, visando evidenciar o potencial 

acadêmico, artístico e cultural da universidade, focando as diversas áreas formativas 

da instituição. 

 - Implantação de Laboratório multimídia para a elaboração de material didático 

para os cursos na modalidade de Educação a Distância. 

 - Implantação de Estúdio de gravação de vídeo-aula para os cursos na 

modalidade de Educação a Distância ou presenciais.  

-        Criação de um repositório de materiais multimídias (vídeos-aulas, podcast; 

àudios, vídeos, documentários elaboradas por servidores, docentes e discentes da 

UNIR). 

 

METAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA EAD 

 ESTRATÉGIAS E METAS 

 

ESTRATÉGIA 1. Ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação no 

Estado do Rondônia, aportado na modalidade de Educação a Distância. 

Meta 1.1. Intensificar o diálogo com as Pró-reitorias com o intuito de ampliar e 

consolidar a política de Educação a Distância para a UNIR. 

Meta 1.2. Fazer levantamento da demanda de cursos em nível superior nos 

Municípios do Estado de Rondônia. 

Meta 1.3. Identificar e analisar a estrutura e o funcionamento adequado dos polos 

UAB para a oferta da Educação a Distância pública e de qualidade. 
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Meta 1.4. Elaborar plano de implantação e expansão da oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação através da EAD, por etapas de desenvolvimento, para 

os municípios adjacentes ao Campus sede e para os municípios e locais de difícil 

acesso. 

Meta 1.5. Identificar e sugerir a logística necessária para o desenvolvimento da 

oferta de cursos em EAD em todo o Estado. 

Meta 1.6. Elaborar e aplicar plano de avaliação da implantação de cursos em EAD 

para facilitar o acompanhamento durante todo o processo. 

 

ESTRATÉGIA 2. Efetivar a oferta de pelo menos três cursos de graduação e/ou pós-

graduação na modalidade de Educação a Distância nos municípios do Estado de 

Rondônia.  

Meta 2.1. Sensibilizar Diretores dos Centros Acadêmicos, Coordenadores dos 

Cursos, Docentes e Técnico-Administrativos para estabelecer parcerias e ações de 

cooperação no atendimento das demandas através dos cursos a serem ofertados na 

modalidade EAD. 

Meta 2.2. Elaborar estratégia de atendimento da demanda de Ensino Superior, seja 

na formação inicial e/ou continuada na modalidade de Educação a Distância, 

definindo cronograma, sequência e efetividade do atendimento, bem como 

estabelecer parceria(s), caso seja necessário, para a realização dos cursos. 

Meta 2.3. Mapear demanda de capacitação nas áreas técnicas e pedagógicas, 

identificar, encaminhar e/ou promover a oferta de cursos de capacitação para os 

participantes envolvidos com o atendimento dos cursos na modalidade de Educação 

a Distância. 

Meta 2.4. Promover suporte técnico e pedagógico dos cursos e programas 

desenvolvidos na modalidade de Educação a Distância. 

Meta 2.5. Acompanhar e avaliar os cursos ofertados na modalidade de Educação a 

Distância para a garantia da qualidade. 

Meta 2.6. Promover atividades de extensão universitária no percurso dos cursos da 

modalidade de Educação a Distância. 
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Meta 2.7. Promover atividades de pesquisa no percurso dos cursos da modalidade 

de Educação a Distância. 

Meta 2.8. Identificar e estabelecer parcerias para a realização dos estágios 

supervisionados. 

Meta 2.9. Promover a atuação discente e docente nos programas PIBIC e PIBID. 

ESTRATÉGIA 3. Realizar a identificação e a implantação de estrutura para a 

elaboração de material didático adequado para o atendimento na modalidade de 

Educação a Distância. 

Meta 3.1. Promover a capacitação dos professores-pesquisadores para que os 

mesmos elaborem o material didático próprio da UNIR. 

Meta 3.2. Realizar a escolha dos elaboradores e estabelecer um cronograma de 

elaboração e entrega do material didático próprio de cada curso. 

Meta 3.3. Revisar todo material elaborado e aplicar métodos de avaliação e 

reavaliação ao longo do processo. 

Meta 3.4. Diagramar e formatar todo material aos modos do Ensino a Distância. 

Meta 3.5. Realizar a impressão e distribuição do material didático para os Polos de 

Apoio Presencial de acordo com as demandas. 

 

ESTRATÉGIA 4. Realizar a identificação e a implantação de estrutura para 

elaboração de videoaulas adequadas, com a finalidade de atender cursos na 

modalidade de Educação a Distância. 

Meta 4.1. Mapear a demanda de cursos a serem realizados através de videoaulas 

para o levantamento dos equipamentos necessários para a execução das 

atividades. 

Meta 4.2. Verificar da quantidade de pessoal e da capacitação necessárias para a 

oferta dos cursos que utilizem essa metodologia de ensino. 

Meta 4.3. Produzir videoaulas adequadas aos cursos e/ou para disciplinas isoladas. 



154 
 

 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - DIRED 

 A Diretoria de Educação a Distância – DIRED  tem como competência 

implementar políticas e diretrizes para a Educação a Distância (EAD), de 

conformidade como o Art. 2º do seu Regimento Interno. 

 Para o cumprimento de sua missão, de acordo com os princípios da 

administração pública, disciplinado pelo Direito Administrativo, necessário se torna 

uma imersão nas ações que estavam sendo desenvolvidas, buscando retratar o 

mais fiel possível, os fatos ocorridos e as ações desenvolvidas pela outra gestão. 

 A DIRED apresenta uma estrutura linear, com poucos níveis hierárquicos, 

possibilitando uma melhor descentralização, tornando mais fácil o mapeamento e a 

racionalização dos processos e, assim, conhecer o andamento dos mesmos. Para 

tanto, deu início ao diagnóstico da situação em busca da otimização dos processos 

principais e de suporte, visando o melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos, 

da comunicação, da interação entre as unidades acadêmicas da UNIR, da equipe de 

profissionais como dos coordenadores de polo, professores, tutores, entre outros, 

buscando assim facilitar as tomadas de decisão. 

 A infraestrutura é compatível com as necessidades que demandam a direção, 

coordenação, supervisão e execução das ações que se destinam ao cumprimento 

dos objetivos estabelecidos pelo Programa. Alguns espaços não estão sendo, ainda, 

utilizados em razão de que algumas ações serão desenvolvidas a partir do exercício 

de 2015, consoante o planejamento que está sendo desenvolvido. Espera-se a vinda 

dos auditores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, quando poderão ser apontados alguns aspectos dissonantes, como 

também indicações de rumos a serem seguidos em consonância com as diretrizes 

do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

 Sabe-se que a criação e funcionalidade das organizações dependem da 

existência de pessoal, ou elas não passarão de mera ficção jurídico-contábil. É de 

grande abrangência a atuação da DIRED em todo Estado de Rondônia, com a oferta 

de sete (07) Cursos, sendo três (03) de graduação, três (03) de especialização e um 

(01) mestrado em Matemática, através dos programas: Pró Licenciatura – 

PROLICEN e Universidade Aberta do Brasil – UAB. 
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A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRED  

 

DIRETOR (A) DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – DIRED: 

DIRETOR (A) ADJUNTO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – DIRED: 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: 

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO: 

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO: 

COORDENAÇÃO PEDAGOGIA 

 

POLO NOS MUNICÍPIOS 

POLO UAB/UNIR DE ARIQUEMES- CAMPUS UNIR EM ARIQUEMES 

Av.: Tancredo Neves, Bairro: Setor Institucional, nº. 3450 
CEP.: 76.872-848 
E-mail.: marinez.paula@gmail.com e uab.ariquemes.ro@gmail.com  
Telefone: (69) 3536-3209 – Polo 
(69) 3535- 3563 – Campus UNIR 
 

POLO UAB/UNIR DE BURITIS 

Centro Tecnológico de Formação Inicial e Continuada do Magistério Público 
Av.: Airton Sena, 971, Bairro: Setor 2 
CEP.: 76880-000 
E-mail.: demicio@ig.com.br e polouabburitis@gmail.com  
Tel. (69) 3238-3998 

POLO UAB/UNIR DE CHUPINGUAIA 

Av.: Sivana Gonçalves, nº 1492, Bairro: Centro 
CEP.: 76990-000 
E-mail.: candidagurgel@hotmail.com 
Telefone: (69) 3346-1787 

POLO UAB/UNIR DE JI-PARANÁ – CAMPUS UNIR EM JI PARANÁ 

Endereço: Rua Rio Amazonas, 351 
Bairro: Jardim dos Migrantes 
CEP.: 76.900-726 
E-mail.: uabpolojiparana@gmail.com e luciaguilhen@yahoo.com.br  
Telefone: (69) 34164136 
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POLO UAB/UNIR DE NOVA MAMORÉ 

Rua: Raimundo Fernandes, nº: 2888, 
Bairro: Cidade Nova 
CEP.: 76857-000 
E-mail.: polouabnovamamore@gmail.com 
Tel. (69) 3544-2776 

 

POLO UAB/UNIR DE PORTO VELHO 

Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Teatro Banzeiros) 
Rua: José do Patrocínio. Nº: 512 Complemento: entre ruas Rogério Weber com 
Euclides da Cunha 
Bairro: Centro 
CEP: 76801-050 
E-mail.: polouabpvh@yahoo.com.br 
Telefone: (69) 3901-2939 

 

POLO UAB/UNIR DE ROLIM DE MOURA 

Universidade Tecnológica a Distância Ancila Ana Tonatto 
Av.: Cecília Meireles esquina c/ rua “L”, nº 5656, Bairro: Cidade Alta 
CEP.: 76940-000 
E-mail.: luci.albu@yahoo.com.br 
 

Todos os polos deverão ter a seguinte estrutura organizacional e de Recursos 

Humanos: 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

Sala Para Secretaria Acadêmica 

Sala de Coordenação de Polo 

Sala de Tutores Presenciais 

Sala de Professores 

Sala de Aula Presencial 

Laboratório de Informática 

Biblioteca 

RECURSOS HUMANOS: 
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Coordenador de Polo: Responsável pela parte administrativa e pela gestão 

acadêmica; 

Tutor Presencial, 

Técnico de laboratório pedagógico, quando for o caso de técnico em informática e 

Bibliotecário 

 

PROGRAMA 

 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB trata-se de uma 

denominação representativa genérica para a rede nacional voltada para a pesquisa 

e novas metodologias de ensino para a educação superior (compreendendo 

formação inicial e continuada) instituída pelo Decreto n.º 5.800 de 8 de junho de 

2006. Esse sistema tem a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior no país, por meio do desenvolvimento de 

programas e de cursos na modalidade de educação a distância, nos termos do 

parágrafo 2º  do Art. 1º da Lei n.º 11.502/2007. 

O Sistema UAB tem como objetivos: 

a) oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada a professores da Educação Básica;  

b) oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores da Educação Básica dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios;  

c) oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;  

d) ampliar o acesso à educação superior pública;  

e) reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 

regiões do País;  

f) estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância e 

g) fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de Educação a 

Distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino 

superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 
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O Plano Nacional de Educação enfatiza a relação entre melhoria da qualidade 

do ensino e a valorização do magistério. Também procura dar atenção especial à 

formação permanente dos profissionais da educação e considera a Educação a 

Distância como um instrumento de formação e capacitação de professores, perante 

a necessidade de institucionalizar projeto de Universidade Aberta que torne mais 

dinâmico o processo de formação de profissionais qualificados. 

Logo, a Educação a Distância é um processo de ensino/aprendizagem 

organizada de forma que professores e alunos, mesmo separados fisicamente, 

possam se comunicar através de tecnologias de informação e comunicação. Sabe-

se que o Ensino a Distância, Programa do Governo Federal, vinculado ao Ministério 

de Educação, tem como foco o preparo cultural, profissional e acadêmico de 

pessoas que apresentam uma série de dificuldades para frequentar os cursos 

presenciais de graduação nas Universidades. 

Atualmente, o programa atende 207 mil estudantes em cursos oferecidos por 

91 instituições públicas da rede de Ensino a Distância, que integra 48 universidades 

federais, 15 institutos federais e 28 universidades estaduais.  

A Universidade Federal de Rondônia aderiu ao Programa Universidade 

Aberta do Brasil em 2008, quando foram criados dois cursos: Letras – Licenciatura 

em Letras/Português e Pedagogia, cujos processos de início, períodos ofertados em 

cada um dos polos, encontram-se distribuídos conforme quadros demonstrativos 

abaixo.  

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO 

Curso Bacharelado em Administração Pública 

O curso foi criado inicialmente para funcionar nos polos de Nova Mamoré, 

Porto Velho, Ariquemes, Buritis, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Chupinguaia, como 

entrada única. O Projeto Pedagógico do Curso na modalidade a distância, foi 

aprovado através da Resolução de nº. 241/CONSEA/UNIR, em 20/06/2010. O curso 

terá a duração de 08 (oito) semestres letivos, representando uma carga horária total 

de 3.000 (três mil) horas, 80 por cento desta carga horária é virtual e 20 por cento 

presenciais. As aulas virtuais ocorrem através do nosso Sistema On-line de 
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Aprendizagem (MOODLE). As aulas presenciais ocorrem normalmente nas sextas 

(período noturno) e sábado (período vespertino e matutino). O curso possui 350 

(trezentos e cinquenta) alunos matriculados, sendo que 350 (trezentos e cinquenta) 

eram previstos. 

Diplomação: Ao final do curso, depois de cumpridas todas as exigências 

legais, o aluno fará jus ao título de Bacharel em Administração Pública, com o 

diploma expedido e registrado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR. 

Até o momento, só foi concluído o I MÓDULO do Curso nos polos de Porto 

Velho e Nova Mamoré, por problema de falta de professor. 

No momento, o Curso está passando por um processo de reestruturação 

administrativa, com a criação do Núcleo Docente Estruturante – NDE, já tendo sido 

indicados os professores representantes, através do Conselho do Departamento de 

Administração e se preparando, portanto, para o processo de reconhecimento. 

 

LETRAS/PORTUGUÊS 

Curso de Letras/UAB – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas 
 
O curso foi criado através da Resolução de nº. 147/CONSEA/UNIR, em 16 de 

novembro de 2006, nos polos de Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e 

Chupinguaia. O Projeto Pedagógico do curso na modalidade a distância foi 

reformado e aprovado através da Resolução de nº. 233/CONSEA/UNIR, em 

09/07/2010. O curso terá a duração de 08 (oito) semestres letivos, representando 

uma carga horária total de 3.120 (três mil, cento e vinte) horas, 80 por cento desta 

carga horária é virtual e 20 por cento presenciais. As aulas virtuais ocorrem através 

do nosso Sistema On-line de Aprendizagem (MOODLE). As aulas presenciais 

ocorrem normalmente nas sextas (período noturno) e sábado (períodos vespertino e 

matutino). O curso possui 246 (duzentos e quarenta e seis) alunos matriculados. 

  

PEDAGOGIA 

Curso de Pedagogia – Licenciatura para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 

O curso foi criado através da Resolução de nº. 092/CONSEA/UNIR em 

15/03/2005, nos polos de Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Chupinguaia, 
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como primeira entrada. O Projeto Pedagógico do curso na modalidade a distância foi 

aprovado através da Resolução de nº. 248/CONSEA/UNIR, em 03/09/2010. O curso 

terá a duração de 08 (oito) semestres letivos, representando uma carga horária total 

de 3.240 (três mil, duzentos e quarenta) horas, 80 por cento desta carga horária é 

virtual e 20 por cento presenciais. As aulas virtuais ocorrem através do nosso 

Sistema On-line de Aprendizagem (MOODLE). As aulas presenciais ocorrem 

normalmente nas sextas (período noturno) e sábado (períodos vespertino e 

matutino). O curso possui 510 (quinhentos e dez) alunos matriculados, sendo que 

600 (seiscentos) eram previstos. 

 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

GESTÃO EM SAÚDE 

Curso de Pós Graduação: Especialização Gestão em Saúde/PNAP/UAB 

O curso foi criado através da Resolução de nº. 253/CONSEA/UNIR, em 24 de 

setembro de 2010, nos polos de Nova Mamoré, Porto Velho, Ariquemes, Buritis, Ji-

Paraná, Rolim de Moura e Chupinguaia. O Projeto Pedagógico do curso na 

modalidade a distância reformado, foi aprovado através da Resolução n.º 

253/CONSEA, de 24 de setembro de 2010. 

O objetivo do curso é contribuir para a qualificação de pessoal de nível 

superior visando ao exercício de atividades gerenciais. Especificamente, pretende: 

a)   Capacitar quadros de gestores para atuarem na administração de macro 

(governo) e micro (unidades organizacionais) sistemas públicos; 

b)   Capacitar profissionais com formação adequada a intervirem na realidade 

social, política e econômica; 

c)    Contribuir para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelo 

Estado brasileiro no setor saúde, no âmbito federal, estadual e municipal; 

d)   Contribuir para que o gestor público desenvolva visão estratégica dos 

negócios públicos, a partir do estudo sistemático e aprofundado da realidade 

administrativa do governo e da sua unidade produtiva da saúde. 

O curso terá a duração de 14 (quatorze) meses letivos, representando uma 

carga horária total de 420 (quatrocentos e vinte) horas, 80 por cento desta carga 

horária é virtual e 20 por cento presenciais. As aulas virtuais ocorrem através do 
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Sistema On-line de Aprendizagem (MOODLE). As aulas presenciais ocorrem 

normalmente nos sábados à tarde. O curso possui 261 (duzentos e sessenta e um) 

alunos matriculados. 

 

GESTÃO PÚBLICA 

Curso de Pós Graduação: Especialização em Gestão Pública/PNAP/UAB 

O curso foi criado através da Resolução de nº. 245/CONSEA/UNIR em 03 de 

setembro de 2010, nos polos de Nova Mamoré, Porto Velho, Ariquemes, Buritis, Ji-

Paraná, Rolim de Moura e Chupinguaia. Especialização em Gestão Pública no 

Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP no âmbito da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB. O curso terá a duração de 15 (quinze) meses 

letivos, representando uma carga horária total de 420 (quatrocentos e vinte) horas, 

80 por cento desta carga horária é virtual e 20 por cento presenciais. As aulas 

virtuais ocorrem através do nosso Sistema On-line de Aprendizagem (MOODLE). As 

aulas presenciais ocorrem normalmente nas sextas (período noturno) e sábado 

(períodos vespertino e matutino). O curso possui 331 (trezentos e trinta e um) alunos 

matriculados. 

 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Curso de Pós Graduação: Especialização em Gestão Pública 
Municipal/PNAP/UAB 

O curso foi criado através da Resolução de nº. 246/CONSEA/UNIR, em 03 de 

setembro de 2013, nos polos de Nova Mamoré, Porto Velho, Ariquemes, Buritis, Ji-

Paraná, Rolim de Moura e Chupinguaia. Especialização em Gestão Pública 

Municipal no Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP no 

âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB. O curso terá a duração de 15 

(quinze) meses letivos, representando uma carga horária total de 420 (quatrocentos 

e vinte) horas, 80 por cento desta carga horária é virtual e 20 por cento presenciais. 

As aulas virtuais ocorrem através do nosso Sistema On-line de Aprendizagem 

(MOODLE). As aulas presenciais ocorrem normalmente nas sextas (período 

noturno) e sábado (períodos vespertino e matutino). O curso possui 254 (duzentos e 

cinquenta e quatro) alunos matriculados. 
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APÊNDICE C 

Sustentabilidade Financeira para PDI 2014-2018 

  
ANO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RECEITAS 
Financiamento 204.000.000,00 214.200.000,00 224.910.000,00 236.155.500,00 247.963.275,00 260.361.438,75 

Serviços 337.404,02 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 

    TOTAL 204.337.404,02 214.540.000,00 225.250.000,00 236.495.500,00 248.303.275,00 260.701.438,75 

  
ANO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DESPESAS 

Acervo Bibliográfico 500.000,00 535.000,00 572.450,00 612.521,50 655.398,01 701.275,87 

Aluguel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Administrativas 25.693.945,62 27.492.521,81 29.416.998,34 31.476.188,22 33.679.521,40 36.037.087,90 

Encargos 6.521.638,70 6.978.153,41 7.466.624,15 7.989.287,84 8.548.537,99 9.146.935,65 

Equipamentos 4.550.320,61 4.868.843,05 5.209.662,07 5.574.338,41 5.964.542,10 6.382.060,05 

Eventos 180.899,00 193.561,93 207.111,27 221.609,05 237.121,69 253.720,21 

Compra de Imóvel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Manutenção 27.234.367,03 29.140.772,72 31.180.626,81 33.363.270,69 35.698.699,64 38.197.608,61 

Mobiliário 1.012.336,75 1.083.200,32 1.159.024,35 1.240.156,05 1.326.966,97 1.419.854,66 

Pgtº Pessoal Administrativo 26.148.620,16 27.979.023,57 29.937.555,22 32.033.184,09 34.275.506,97 36.674.792,46 

Pgtº Professores 68.587.070,09 73.388.165,00 78.525.336,55 84.022.110,10 89.903.657,81 96.196.913,86 

Pesquisa e Extensão 1.083.279,21 1.159.108,75 1.240.246,37 1.327.063,61 1.419.958,07 1.519.355,13 

Treinamento 150.000,00 160.500,00 171.735,00 183.756,45 196.619,40 210.382,76 

  
TOTAL 161.662.477,17 172.978.850,57 185.087.370,11 198.043.486,02 211.906.530,04 226.739.987,14 

 Nota: os valores projetados foram calculados com base no realizado em 2013 e são estimativos, uma vez que a variação nos anos seguintes se 
dará a partir dos resultados obtidos nos indicadores e da política da União de correção dos valores do orçamento anual das Universidades.  

Fonte: PROPLAN-UNIR
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APÊNDICE D 

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES NO WORKSHOP PDI 2014 
(21 A 23/06/2014) 

 

Alessandra Carvalho De Souza Melo 
Alexandre A. e Silva 
Aloir Pedruzzi Junior 
Andre Luiz De Souza Freitas 
Antonio Carlos Maciel 
Ari Miguel Teixeira Ott 
Ariveltom Cosme Da Silva 
Aurineide Alves Braga 
Bruno Milenkovich Caixeiro 
Carlaile Largura Do Vale 
Carlos Alberto Tenorio De Carvalho Junior 
Carlos Mergulhao Junior 
Celio Jose Borges 
Charles Dam Souza Silva 
Clésia Maria de Oliveira 
Cleuson Jansen Herminio Pereira 
Clodoaldo De Oliveira Freitas 
Dalza Gomes Da Silva 
Débora Francielly de Oliveira 
Denise Andrade 
Diogo Gonzaga Torres Neto 
Edilson Lobo 
Edineia Aparecida Isidoro 
Edson Carlos Fróes De Araújo 
Eleonice De Fatima Dal Magro 
Eliane Silva Leite 
Evimael Alves Teixeira 
Fabio Robson Casara Cavalcante 
Fabrício Donizeti Ribeiro 
Fernanda Bay Hurtado 
Francisco De Lima Siqueira Júnior 
Francisco Edson Da Silva Teixeira 
Francisco Robson Da Silva Vasconcelos 
Gelson Barros Cardoso 
George Queiroga Estrela 
Gerson Flores Nascimento 
Gleimiria Batista Da Costa 
Idelfonso Leandro Bezerra 
Igor Georgios Fotopoulos 
Iracy Soares De Aguiar 
Ivan Clair Dias Tavares 
Ivanda Soares Da Silva 
Jefferson  do Nascimento Vieira 
João Carlos Gomes 
João Elói De Melo 
João Mauricio Gomes Neto 
Joel Da Silva Cerqueira 
Jonas Cardoso 
José das Dores de Sá Rocha 

José Juliano Cedaro 
Jose Moreira Da Silva Neto 
Jose Otavio Valiante 
Josue Albano Lus 
Júlio Cesar Barreto Rocha 
Julio Robson Azevedo Gambarra 
Larissa  Helena Barboza de Lima 
Leonir Santos De Souza 
Loidi Lorenzzi Da Silva 
Marcelino Pereira Da Silva 
Marcelo Batista De Oliveira 
Marcelo Vergotti 
Marcos Cesar Dos Santos 
Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 
Maria Cristina Victorino de França 
Maria do Socorro Gomes 
Mariana Marques Ferreira 
Marina Castro Passos De Souza Barbosa 
Marlos Oliveira Porto 
Marlucy Calixto de Oliveira 
Nícolas Alessandro De Souza Belete 
Oleides Francisca De Oliveira 
Osmar Siena 
Patricia Helena Dos Santos Carneiro 
Patrícia Santos Araujo 
Paulo Cesar Gastaldo Claro 
Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque 
Querla Mota dos Santos 
Reginaldo Tudeia dos Santos 
Reginilson Correa De Carvalho 
Guimarães 
Ricardo Gilson Da Costa Silva 
Roberto Marchiori 
Robinson Francini da Costa 
Rosa Maria de Lima Ribeiro 
Rosaldo Oliveira Parente 
Rosália Maria Passos Da Silva 
Rosangela De Oliveira Ferreira 
Sandro De Vargas Schons 
Silvio Roberto Freitas de Melo 
Simone Marcal Quintino 
Sirlaine Galhardo Gomes Costa 
Taiana Janaína Pereira Maier 
Tânia Mara Monteiro Afonso Coelho 
Tiene Medeiros De Castro 
Valdir Aparecido De Souza 
Verônica Ribeiro Da Silva Cordovil 
Wagner Walker de Albuquerque Alves 
Walterlina Barboza Brasil
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