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CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
A Fundação Universidade Federal do Pampa- UNIPAMPA, campus de Uruguaiana, fundação



pública vinculada ao Ministério da Educação com o objetivo de ministrar Ensino Superior,
desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária,
caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi na mesorregião Metade Sul do
Rio Grande do Sul, está situada na Rodovia BR 472 KM 592 Nº s/n, no município de Uruguaiana
Rio Grande do Sul/RS, CEP: 97500970. A IES é mantida pelo Governo Federal, CNPJ
09.341.233/0001-22, Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal, tendo como representante legal a
reitora em exercício Professora Dra. Ulrika Arns. A UNIPAMPA caracteriza-se como uma
instituição que possui natureza jurídica de autarquia, o que lhe confere autonomia administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. A UNIPAMPA foi autorizada pelo
Decreto nº 6096, de 24 de abril 2007 e criada a partir de 11 de janeiro de 2008 pela Lei 11.640. A
UNIPAMPA, com sede e foro na cidade de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul é uma Instituição
de Nível Superior que contribui para o desenvolvimento regional. Neste sentido, também se faz
presente um dos objetivos que é o de contribuir com a integração e o desenvolvimento da região de
fronteira do Brasil com o Uruguai e Argentina. Quanto Instituição de Ensino tem como missão ser
uma fonte geradora de saberes e práticas nas diversas áreas do conhecimento por meio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento regional
do Estado do Rio Grande do Sul. A IES está situada no interior do Estado tendo como foco as
questões sócio ambientais. A localização geográfica e organização populacional impõem a
UNIPAMPA um olhar para as possibilidades de diminuir as desigualdades sociais, regionais e
econômicas, intrínsecas à sua realidade regional. A UNIPAMPA está organizada em dez Campi,
assim denominados: Campus Alegrete; Campus Bagé; Campus Caçapava do Sul; Campus Dom
Pedrito; Campus Itaqui; Campus Jaguarão; Campus Santana do Livramento; Campus São Borja,
Campus São Gabriel e Campus Uruguaiana. Atualmente, a UNIPAMPA oferta 63 cursos de
graduação, 16 cursos Lato-sensu e 10 cursos Stricto-sensu, com 7.568 estudantes em cursos de
graduação e 573 estudantes em curso de pós-graduação, atendidos por 678 docentes, 551 técnicos
administrativos em educação e 313 funcionários terceirizados.
Curso:
O Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da UNIPAMAPA está situado no Campus de
Uruguaiana /RS, na Rodovia BR 472 KM 592, CEP: 97500970. O curso foi criado para atender
consulta pública realizada pela Câmara de vereadores da cidade de Uruguaiana no ano de 2009.
Procedimentos Institucionais decorreram e conforme a ata da 9º (nona) reunião do Conselho
Dirigente da Universidade Federal do Pampa foi criado o Curso de Ciências da Natureza-
Licenciatura. No ano de 2009, o Curso Ciências da Natureza foi cadastrado na plataforma eletrônica
do Ministério da Educação - e-MEC, processo Nº 200910182, como curso a ser ofertado pela
UNIPAMPA no Campus de Uruguaiana. Desta forma, o curso está intimamente inserido na história
da Universidade Federal do Pampa no Rio Grande do Sul. O curso foi concebido para atender as
demandas regionais, com vocação à formação profissional na área de Educação, bem como de
pessoal técnico, inclusão social e atividades extensionistas. O ingresso no curso de Licenciatura em
Ciências da Natureza se dá por meio do processo seletivo SISU. Outra forma de acesso é via
transferência externa ou quando o candidato possuir diploma de curso superior, quando houver
disponibilidade de vagas, por meio de edital específico. São oferecidas 50 vagas anuais, período
noturno, com duração de 9 semestres para integralização mínima e 18 semestres para integralização
máxima. A carga horária total do curso é de 3.270 horas, distribuídas em semestres e contempla
conteúdos que permitirão ao licenciado a constituição de conhecimentos e competências para atuar
no Ensino Fundamental e Ensino médio. O Curso oferece estágio curricular supervisionado (420
horas) objetivando complementar e aprimorar a formação acadêmica e profissional do aluno, ainda,
estabelecer a relação entre a formação adquirida no curso com a prática profissional; vivenciar a
prática de sua profissão; preparar o aluno para o desempenho consciente e ético das tarefas
específicas de sua profissão permitindo um maior contato do aluno com seu campo de atuação. As
aulas são ministradas em salas de aulas as quais são compartilhadas por outros cursos de graduação
da Instituição. O curso é coordenado pela Professora Doutora Maristela Cortez Sawitzki nomeada
pela Reitora. A coordenadora possui graduação em Ciências -Licenciatura 1º grau (1988) e
Licenciatura Plena - habilitação em Química (1992); Especialização em Ciência e Tecnologia de



Alimentos (1994); Mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e Doutorado em Ciências dos
Alimentos (em 2008). O NDE, instituído em 20 de junho de 2012 e referendado pela Reitora por
meio da Portaria nº 511 de 09 de maio de 2013, está composto por 9 professores, sendo 7 doutores e
2 mestres, todos em regime de trabalho dedicação exclusiva. Ressalte-se que destes um, o prof.
Alexsandro P. Pereira, não faz mais parte do corpo docente do referido curso.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:
Este processo de avaliação, em trâmite de acordo com a legislação vigente, refere-se ao
reconhecimento do Curso de Ciências da Natureza, Licenciatura, regime presencial da Fundação
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do
Sul, instalado no endereço registrado e informado no ofício de designação. Os formulários foram
devidamente preenchidos, os documentos requeridos foram anexados, os quais foram consultados e
analisados durante a avaliação. Os documentos consultados que embasaram a avaliação foram:
Documentos Institucionais (Estatutos e Regimentos, Pareceres, PDI, Portarias da Reitoria, Relatórios
da CPA e Resoluções); Documentos da Coordenação de Curso (Atas do Colegiado e do NDE,
documentos de reconhecimento de curso MEC, Portarias de nomeação de coordenação, PPC, normas
para Atividades Complementares, regulamento de Estágio Curricular, regulamento de TCC, relatório
de auto-avaliação da CPA; Documentos dos Docentes do Curso; Decretos, Leis, Portarias e
Resoluções do Governo Federal. Em relação ao despacho saneador, na visita "in loco" foi constatado
que no PPC constam as formas e os procedimentos para avaliação do processo de ensino e
aprendizagem, indicando as avaliações presenciais, e desempenho mínimo para aprovação, porém no
mesmo, não constam pesos das avaliações ou periodicidade das atividades avaliativas. Também foi
verificado no PPC as formas de avaliação do projeto do curso e que a regulamentação estabelecida
para o TCC atende ao disposto nas DCN, para as Licenciaturas.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto
do docente com o curso

CARLOS
MAXIMILIANO
DUTRA

Doutorado Integral Estatutário 50 Mês(es)

Dario Vinicius Ceccon
Lanes Mestrado Integral CLT 8 Mês(es)

Edward Frederico
Castro Pessano Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Fabiane Ferreira da
Silva Doutorado Integral Estatutário 38 Mês(es)

Julio Cesar Bresolin
Marinho Mestrado Integral Estatutário 3 Mês(es)

LISETE FUNARI
DIAS Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

MARISTELA
CORTEZ SAWITZKI Doutorado Integral Estatutário 50 Mês(es)

Rafael Roehrs Doutorado Integral Estatutário 32 Mês(es)



ROBSON LUIS
PUNTEL Doutorado Integral Estatutário 50 Mês(es)

Simone Pinton Doutorado Integral Estatutário 7 Mês(es)
Valeria Golçalves
Scangarelli Especialização Integral Estatutário 4 Mês(es)

VANDERLEI
FOLMER Doutorado Integral Estatutário 50 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares
Nacionais, quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

1.1. Contexto educacional 3
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3
1.3. Objetivos do curso 4
1.4. Perfil profissional do egresso 4
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e
a extensão, caso estejam contempladas no PPC) 3

1.6. Conteúdos curriculares 3
1.7. Metodologia 4
1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam
estágio no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas
diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado

4

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades
complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou
suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares

4

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não
contemplam TCC no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou
suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC

4

1.11. Apoio ao discente 4
1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3
1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos
a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total
do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de
2004

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 4

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não
contemplam material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a
distância (Para fins de autorização, considerar o material didático disponibilizado
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de



licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para
cursos presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes,
tutores e estudantes no PPC, obrigatório para cursos a distância

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 3
1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como
critério de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital,
ambulatório e centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de
alunos equivalente à matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais
leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga
oferecida no vestibular do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e
emergência; atendimento primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as
principais doenças e apto a referir casos que necessitem cuidados especializados)

3

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as
Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam integração com as redes
públicas de ensino no PPC

4

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   Obrigatório
para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam
integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA
para os demais cursos  NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1
O Projeto Pedagógico do Curso está de acordo com as políticas institucionais constantes no Plano de
Desenvolvimento Institucional e contempla de forma suficiente as demandas de natureza econômica
e social da região. Os objetivos e a estrutura curricular do curso apresentam coerência com o perfil e
competências do profissional a ser formado. Os conteúdos curriculares estão atualizados,
contemplando conhecimentos recentes sobre a área, a flexibilidade e a interdisciplinaridade de forma
bem estruturada. A carga horária total está adequada e atende de forma suficiente à articulação da
teoria com a prática. A bibliografia indicada atende de forma suficiente os objetivos das disciplinas e
do curso. Algumas ementas precisam adequar novos títulos. As atividades pedagógicas estão
coerentes com a metodologia prevista e implantada. O estágio curricular supervisionado e as
atividades complementares implantadas estão bem regulamentadas considerando, os aspectos: carga
horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento. O estágio supervisionado consta da
matriz curricular do curso, está programado para ocorrer após a segunda metade do curso e tem carga
horária de 420 horas. É realizado em unidades externas a Unipampa, devidamente conveniadas,
acompanhado por um docente indicado pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências da
Natureza, e por um profissional do campo de estágio, designado pela instituição conveniada. A
matriz curricular do Curso Ciências da Natureza prevê os componentes curriculares Planejamento
para Trabalho Conclusão de Curso (30h teóricas) e Trabalho de Conclusão de Curso (30h teóricas),
respectivamente no sétimo e nono semestre do Curso.



As formas de apresentação e avaliação do TCC, bem como orientação e coordenação seguem as
normativas do regulamento do mesmo, conforme apêndice III do Projeto Pedagógico do Curso,
aprovado pela Comissão de Curso do Curso Ciências da Natureza da Unipampa – Campus
Uruguaiana. A IES conta com programa de estímulo à permanência discente, o Programa de
Assistência Estudantil (PAE). Em relação à política de apoio e assistência estudantil o Curso conta
com o Programa Institucional de Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico - PBDA, compreendendo as
modalidades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Trabalho Técnico Profissional de Gestão Acadêmica;
O Programa Bolsa de Permanência - PBP, o qual é totalmente desenvolvido e acompanhado pela
assistente social da Instituição e o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, desenvolvido
a partir de projeto institucional e subprojetos das licenciaturas, além de outros programas.O aluno é
incentivado pelos docentes a participar de atividades extracurriculares entre as quais, participação em
eventos, projetos de extensão e projetos de pesquisa, embora as atividades de pesquisa ainda se
encontram em fase inicial. As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e
das avaliações externas no âmbito do curso, estão previstas de maneira suficiente.
As tecnologias de informação e comunicação (TICs) implantadas permitem executar muito bem o
projeto pedagógico do curso. A UNIPAMPA disponibiliza o ambiente Virtual de aprendizagem
MOODLE, utilizado como ferramenta didática. Também são utilizados recursos de redes sociais
como facebook e outros recursos como dropbox e google docs. Os alunos do curso, dispõem de um
laboratório de informática com 32 computadores ligados a rede além de 1 Computador Interativo
Integrado a Projetor e Lousa Digital; 08 Tablet ; 02 Filmadora Digital, Com Tripé; 01 Mesa
Digitalizadora; 05 NOTEBOOK com 4GB de RAM, 500GB de HD.
O número de vagas previstas/implantadas corresponde de, maneira suficiente, à dimensão do corpo
docente e às condições de infraestrutura da IES. Os procedimentos de avaliação utilizados nos
processos de ensino-aprendizagem constam no Projeto Pedagógico do Curso - PPC e atendem, de
maneira suficiente, à concepção do curso.

Conceito da Dimensão 1
3.6

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do
Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação
Comprobatória.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 3
2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4
2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância   (Indicador
específico para cursos a distância) NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a)
coordenador (a) 5

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a
distância, obrigatório para cursos presenciais 5

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos presenciais,
obrigatório para cursos a distância 4

2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos,
se bacharelados/licenciaturas)

5

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois



considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que
50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou
igual a 60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que
80% Conceito 5 – maior ou igual a 80%)

5

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização,
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de
licenciatura     (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar
da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos
Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos
Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos
Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos
Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Todos os docentes do curso de ciências da natureza da
Unipampa campus Uruguaiana são egressos de curso de Licenciatura.
2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)
  Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais

1

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de
Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1
– menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e
menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e
menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e
menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70%
possui, pelo menos, 5 anos)  

3

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes   NSA para
cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de
docentes e o número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 3
2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de
autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

4

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins de
autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs,
ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos
presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância,
conforme Portaria 4.059/2004 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de
autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs,
ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos
presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que NSA



presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância,
conforme Portaria 4.059/2004
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA
para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais,
reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria 4.059/2004 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório
para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso
de Medicina, NSA para os demais cursos  NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2
A atuação do Núcleo Docente Estruturante_NDE é suficiente em termos de concepção,
acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. O NDE atende à Resolução CONAES No 1, de
17/06/2010. É composto por 9 professores do Curso de Ciências da Natureza entre os quais:
Maristela Cortez Sawitzki, Carlos Maximiliano Dutra, Fabiane Ferreira da Silva, Giselle Xavier
Perazzo, Lisete Funari Dias, Rafael Roehrs, Robson Luiz Puntel, Vanderlei Folmer devidamente
nomeados através da Portaria no 511, de 9 de maio de 2013 sendo que destes um (prof. Alexsandro
P. Pereira) não faz mais parte do corpo docente do referido curso. 
O curso é coordenado pela Dra Maristela Cortez Sawitzki cuja atuação é muito boa considerando,
gestão do curso, relação com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados superiores.
A Coordenadora dedica um mínimo de 20 horas as atividades de coordenação mantendo um diálogo
constante com alunos, professores e funcionários.
A Coordenadora possui experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica,
superior a 10 anos.
91% de docentes do Curso contam com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto
sensu sendo 8 doutores, 3 mestres e 1 especialista.
Todos os professores do Curso Ciências da Natureza são contratados em regime de 40h semanais e
dedicação exclusiva.
Somente 16% dos docentes contam com experiência no exercício da docência na educação básica.
58% dos professores que compõe o corpo docente do curso avaliado conta com experiência de
magistério superior a mais de 3 anos.
O colegiado do curso encontra-se implantado e regulamentado de maneira suficiente, considerando:
representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das
decisões conforme as Subseções I e II da Resolução no. 5 de 17 de junho de 2010, a qual aprova o
Regimento Geral da UNIPAMPA. É constituído pelo coordenador do Curso, pelos docentes que
atuam ou atuaram em atividades curriculares no curso nos últimos 12 meses, representantes dos
técnicos administrativos e dos discentes. As reuniões ocorrem mensalmente sendo registradas em
Atas.
58% dos professores que compõem o corpo docente tem entre 7 a 9 produções nos últimos 3 anos.
Os laboratórios especializados implantados em número de 8 contam com normas de funcionamento,
utilização e segurança atendendo, de maneira suficiente aos aspectos: adequação, acessibilidade,
atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos. Contam com capacidade de acolher até
17 alunos por turma. As dimensões (60 m²) em função das vagas (previstas/autorizadas), limpeza



17 alunos por turma. As dimensões (60 m²) em função das vagas (previstas/autorizadas), limpeza

(sistema terceirizado e eficiente), iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade (elevador quando
necessário), conservação e comodidade são adequadas. Todos os laboratórios encontram-se aos
cuidados de docente ou técnico administrativo especializado na área. 
O curso dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares implantados suficientes para a
abordagem dos diferentes aspectos das ciências da vida considerando, espaço físico, equipamentos e
material de consumo compatível com a formação dos estudantes prevista no PPC, levando-se em
conta a relação aluno/equipamento ou material. 

Conceito da Dimensão 2
3.9

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso,
Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES
no e-MEC e Documentação Comprobatória.

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de
autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo
integral do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

3

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3
3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala de professores
implantada para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros
anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de
trabalho para 100% dos docentes do curso

NSA

Justificativa para conceito NSA:Embora não exista uma sala específica de Professores,
todos estão bem alocados em amplas salas, bem iluminadas e equipadas com
computadores e escrivaninhas. Já existe os gabinetes individuais que serão num futuro
próximo utilizados pelos Professores propiciando maior privacidade e tranquilidade para
o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de aula
implantadas para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

4

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização,
considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da
bibliografia básica disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo
virtual (pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos
por exemplar físico passam a figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e
5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais
Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)

4

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da
bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

4

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos
relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam
a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior
ou igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito
4 – maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)

5

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não



3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos   Para
Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca

3

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não
utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos Para
Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca

3

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para cursos que não
utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos   Para
Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que não utilizam laboratórios
especializados:serviços.
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático
(logística)   NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de
direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos  NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e
mediação   Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para
os demais cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   Obrigatório para o
curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam unidades
hospitalares de ensino e complexo assistencial no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
que não contemplam biotério no PPC NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos que não contemplam laboratórios de ensino no PPC 3

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA



3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA
para os demais cursos que não contemplam laboratórios de habilidades no PPC NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA
para os demais cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.
3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA
para os demais cursos que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3
Existem gabinetes de trabalho implantados para os docentes embora, no momento, os professores
estejam agrupados em salas comuns. Está previsto para os próximos meses a mudança dos mesmos
para gabinetes que comportarão dois professores. Os referidos gabinetes contam com dimensões,
ventilação, comodidade e iluminação adequadas. O Laboratório de informática conta com 32
computadores ligados a internet. O referido laboratório apresenta dimensões, iluminação e ventilação
adequados. O acesso ao laboratório de informática e a internet segundo informação dos alunos, é
satisfatório não havendo registro de problemas. A sala da coordenação tem espaço e equipamentos
suficientes. No local, apenas a Coordenadora do curso de ciências da natureza e a Coordenadora do
curso de enfermagem estão alocadas o que facilita o atendimento aos alunos. As salas de aulas são
apropriadas considerando o número de aluno por turmas e contam com iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade adequadas, com disponibilidade de internet via
cabo e aparelho de multimídia. Os sanitários atendem de maneira satisfatória a demanda dos alunos e
os blocos contam com sanitários adaptados para alunos com necessidades especiais. As bibliografias,
básica e complementar, existem em quantidade significativa de títulos por unidade curricular. A
biblioteca conta com uma área física de 850 m², possui sistema antifurto e o acervo encontra-se
tombado e informatizado. Os alunos relataram que mesmo em período das provas a quantidade de
livros é suficiente. A IES conta com acesso a 126 bases do Portal de Periódicos da CAPES
abrangendo 15.472 periódicos. Conta também com acesso a 3.500 títulos da base Springer. 

Conceito da Dimensão 3
3.5

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm
Diretrizes Curriculares Nacionais Sim

Critério de análise:
O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de
10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)

Sim

Critério de análise:
A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e
atividades curriculares do curso? 

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa na estrutura
curricular do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da UNIPAMPA no 6o
semestre na disciplina " corpo, gênero, sexualidade e relações étnico-raciais (60 h/a).
4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de Não



1996) Não

Critério de análise:
Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

O corpo docente do Curso de Ciências da Natureza da UNIPAMPA é composto por
atualmente por 12 professores sendo 8 com doutorado, 3 com mestrado e 1 com
especialização.
4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 1, de
17/06/2010) Sim

Critério de análise:
O NDE atende à normativa pertinente?

O NDE atende à Resolução CONAES No 1, de 17/06/2010. Foram nomeados através da
Portaria no 511, de 9 de maio de 2013, 9 professores do Curso de Ciências Naturais da
UNIPAMPA, campus Uruguaina (Maristela Cortez Sawitzki, Carlos Maximiliano Dutra,
Fabiane Ferreira da Silva, Giselle Xavier Perazzo, Lisete Funari Dias, Rafael Roehrs,
Robson Luiz Puntel, Vanderlei Folmer) destes um (prof. Alexsandro P. Pereira) não faz
mais parte do corpo docente do referido curso. Dos oito professores restantes todos são
efetivos em regime de 40 horas e possuem pós-graduação stricto sensu, sendo 5 doutores
e 3 mestres. O NDE está regulamentado no PDI da IES e possui regimento próprio. As
reuniões dos referido núcleo ocorrem mensalmente e todas são devidamente registradas
em Ata.

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N°
12/2006) NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.

Critério de análise:
A denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia?

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia
 (Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N
°3,18/12/2002)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.

Critério de análise:
Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso possui carga horária igual ou
superior ao estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?

4.7.

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e
Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1
/2006 (Pedagogia)

 

Sim

Critério de análise:
O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?

4.8.



4.8.

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,

Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas)

Sim

Critério de análise:
O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida
 (Dec. N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de
2008) 

Sim

Critério de análise:
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida? 

Sim, a IES possui condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida em atendimento ao Dec. N° 5.296/2004. Os blocos contam com rampa de
acesso e elevadores, exceto no Bloco onde está instalada a parte administrativa e de
coordenação, tendo sido informado por ocasião da visita "in loco" que tal situação estava
por ser sanada com a mudança dos referidos setores para o térreo do referido prédio.
4.10. Disciplina de Libras  (Dec. N° 5.626/2005) Sim

Critério de análise:
O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso?

Sim, o PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso.
4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4
inciso II, § 2) NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica uma vez que se trata de um curso de
licenciatura em ciências da natureza na modalidade presencial.

Critério de análise:
Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em
quaisquer outras formas de avaliação a distância?

4.12. Informações Acadêmicas  (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010,  publicada em 29/12/2010) Sim

Critério de análise:
As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual? 

Sim, as informações acadêmicas estão disponibilizadas segundo a Portaria Normativa No
40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC No 23 de 01/12/2010.
4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) Sim

Critério de análise:
Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e
permanente? 

Sim. Em conformidade com a Lei No 9.795, de abril de 199 e Decreto No 4.281 de 25 de
junho de 2002 verificou-se integração da educação ambiental às disciplinas do curso de
modo transversal, contínuo e permanente.

DISPOSIÇÕES LEGAIS
Embora não existam diretrizes específicas para Cursos de Ciências da Natureza, o projeto
pedagógico do curso avaliado atende as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
licenciatura. 
A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa na estrutura curricular do



A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa na estrutura curricular do
curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da UNIPAMPA no 6o semestre na disciplina "corpo,
gênero, sexualidade e relações étnico-raciais” (60 h/a) além do tema ser trabalhado em projetos de

extensão.
O corpo docente do Curso de Ciências da Natureza da UNIPAMPA é composto atualmente por 12
professores sendo 8 com doutorado, 3 com mestrado e 1 com especialização.
O NDE atende à Resolução CONAES No 1, de 17/06/2010. Foram nomeados através da Portaria no
511, de 9 de maio de 2013, 9 professores do Curso de Ciências Naturais (Maristela Cortez Sawitzki,
Carlos Maximiliano Dutra, Fabiane Ferreira da Silva, Giselle Xavier Perazzo, Lisete Funari Dias,
Rafael Roehrs, Robson Luiz Puntel, Vanderlei Folmer) destes um, o prof. Alexsandro P. Pereira, não
faz mais parte do corpo docente do referido curso. Dos oito professores restantes todos são efetivos
em regime de 40 horas e possuem pós-gradução stricto sensu, sendo 5 doutores e 3 mestres. O NDE
está regulamentado no PDI da IES e possui regimento próprio. As reuniões do referido núcleo
ocorrem mensalmente e todas são devidamente registradas em Ata.
O curso avaliado atende a carga horária mínima, em horas segundo e tempo de integralização
segundo a Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas). 
A IES possui condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida em
atendimento ao Dec. N° 5.296/2004 contando com rampa de acesso e elevadores em todos os blocos,
exceto no Bloco onde está instalada a parte administrativa e de coordenação, tendo sido informado
por ocasião da visita "in loco" que tal situação estava por ser sanada com a mudança dos referidos
setores para o térreo do referido prédio. 
O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso.
As informações acadêmicas estão disponibilizadas segundo a Portaria Normativa No 40 de
12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC No 23 de 01/12/2010.
Verificou-se integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo
e permanente em conformidade com a Lei No 9.795, de abril de 199 e Decreto No 4.281 de 25 de
junho de 2002.
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
Após ter realizado a visita “in loco”, ter cumprido sistematicamente e plenamente a agenda de visita,
ter analisado os documentos anexados no formulário eletrônico, ter analisado os requisitos legais, e
avaliado cada uma das dimensões, a comissão de avaliação, atribui os seguintes conceitos por
dimensão:
Dimensão 1 - conceito 3,6
Dimensão 2 - conceito 3,9
Dimensão 3 – conceito 3,5

Em razão do exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente, nas Diretrizes Nacionais de avaliação da Educação Superior – CONAES e neste instrumento
de avaliação, o Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da UNIPAMPA campus de
Uruguaiana apresenta um conceito 4.

CONCEITO FINAL
4


