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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:   

a) nome da Mantenedora 

Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa 

b) base legal da mantenedora (endereço, atos legais) 

Rua Travessa 45, nº 1650, Bairro Malafaia, Bagé, RS, 96413-170, Criada pela Lei No 11.640, de 

11/01/2008 

c) nome da IES 

Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa 

d) base legal da IES (endereco, atos legais, dou) 

Rua Travessa 45, nº 1650, Bairro Malafaia, Bagé, RS, 96413-170, Criada pela Lei No 11.640, de 

11/01/2008 

e) perfil e missão da IES 

Em virtude de ser uma região com economia debilitada e com dificuldades de inserção no 

atual contexto econômico estadual e nacional; municípios, suas populações e seus 

representantes, articularam-se para a criação desta Universidade que se apresenta com 

característica multicampi, com foco no desenvolvimento da região do pampa gaúcho e que 

objetive formar profissionais qualificados para atuar no desenvolvimento local e regional. 

f) dados sócio-econômicos da região de Bagé 

Características geográficas 

Área 4095,53 km²; 

População 116792 hab. Censo IBGE/2010; 

Densidade 28,52 hab./km²; 

Altitude 212 m; 

Clima subtropical; 

Indicadores: IDH 0,802 elevado PNUD/2000, PIB R$ 1159310,782 mil IBGE/2008, PIB per capita 

R$ 10015,21 IBGE/2008. 

g) breve histórico 

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) é uma nova instituição federal de ensino 

superior que está sendo construída por meio dos investimentos na expansão do ensino 

superior. A instituição pretende atender à metade sul do Rio Grande do Sul, região com 2,6 



milhões de pessoas, distribuídas por 103 municípios. Esta região é caracterizada por uma 

economia de base agropecuária e está localizada na área de divisa com o Uruguai e a 

Argentina. 

Em novembro de 2005 foi assinado o contrato de cooperação técnica entre o MEC e as 

Universidades Federais de Pelotas (UFPEL) e de Santa Maria (UFSM) para a implantação da 

Universidade Federal do Pampa. A Lei de criação da UNIPAMPA (Lei 7.204/2006), com tutoria 

da UFPEL e UFSM, definiu que todas as ações destinadas à criação da UNIPAMPA, em seus 

respectivos campi, seriam regidas pelas normas da UFPEL e UFSM, conforme o campus. Já a Lei 

No 11.640, de 11 de Janeiro de 2008, instituiu de fato a Fundação Universidade Federal do 

Pampa, passando a possuir uma estrutura administrativa própria. 

A sede da reitoria da UNIPAMPA está localizada na cidade de Bagé, a partir de onde os órgãos 

de base são administrados, conforme o estatuto aprovado por meio da Portaria No. 373, de 03 

de Junho de 2009. O estatuto define que as Unidades Universitárias da UNIPAMPA são 

designadas como Campus, sendo o órgão de base, constitutivo da estrutura multicampi da 

Universidade, para todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica, dotado 

de servidores docentes e técnico-administrativos em educação, com a responsabilidade de 

realizar a gestão do ensino, da pesquisa e da extensão. As Unidades Universitárias da 

UNIPAMPA são: 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. 

A UNIPAMPA, conforme consta na lei que a instituiu, tem a expectativa de expandir o número 

de cursos de graduação para atender mais de doze mil alunos, quando atingir seu pleno 

funcionamento em 2011. Para isso, a instituição deverá contar, segundo definido na lei, com 

400 professores, 200 servidores técnico-administrativos de nível superior e 200 técnicos 

administrativos de nível médio. 

Atualmente a UNIPAMPA oferece em seus diversos campi diversos cursos: Ciência da 

Computação, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia de Software, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Produção, 

Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Energias Renováveis e Ambientes, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, 

Licenciatura em Matemática, etc.   

Curso:   

a) Engenharia de Computação (Bacharelado) 

b) endereco (difere do constante do ato de designação por motivo de mudança para o novo 

campus em construção): 

Rua Travessa 45, nº 1650, Bairro Malafaia, Bagé, RS, 96413-170 

Fone: (53) 3240-5460 

Fax: (53) 3240-5461 



E-mail: bage@unipampa.edu.br 

c)ato de reconhecimento 

Existe ato de autorização, Portaria 492 de 05/08/2009 da Reitoria da Unipampa 

d) modalidade presencial 

e) 50 vagas 

f) período noturno 

g) dimensão das turmas teoricas e práticas: 

O projeto do Campus de Bagé prevê 478m2 para a implantação de laboratórios 6 laboratórios 

específicos onde são e serão ministradas aulas práticas: 

-Lab. de Redes de Computadores, Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais (86 

m2); 

-Lab. de Programação (110 m2); 

-Lab. de Concepção de Circuitos (86 m2); 

-Lab. de Sistemas Digitais (55 m2) e Lab. de Projetos de Sistemas Embarcados (55 m2), total de 

110m2; 

-Lab. de Estudos Orientados (86 m2). 

A dimensão em termos de área permite uma confortável relação de menos de 1 aluno/m2 nos 

menores laboratórios ou 0,5 aluno/m2 no maior dos laboratórios. Em alguns laboratórios os 

alunos serão agrupados em bancadas. 

As salas de aulas teóricas permitem a acomodação confortável de 60 alunos, mas a dimensão 

mais apropriada das turmas teóricas deve acomodar 50 alunos, conforme estudos 

apresentados a comissão. 

h)breve histórico do curso: 

A Lei No 11.640, de 11 de Janeiro de 2008, instituiu de fato a Fundação Universidade Federal 

do Pampa, que passou a possuir uma estrutura administrativa própria. A sede da reitoria da 

UNIPAMPA está localizada na cidade de Bagé. O curso de Engenharia de Computação (outrora 

Engenharia Computacional) em sua atual configuração iniciou seu funcionamento em 2009, 

através de ato de autorização dado pela Portaria 492 de 05/08/2009. 

O modo de ingresso inicial se deu por processo de vestibular e atualmente as vagas são 

preenchidas via SISU. O curso define bem Engenharia de Computação conforme as 

recomendações mais recentes, ou seja, <Uma disciplina que incorpora a ciência e a tecnologia 

do projeto, da construção, da implementação e da manutenção dos componentes de software 

e hardware dos sistemas computacionais modernos e dos equipamentos controlados por 

computador>, como no Computer Engineering Currricula (IEEE/ACM). A linha escolhida é a de 



sistemas embarcados e tem sido bem caracterizada através de sucessivas versões do PPC do 

curso idealizado por um competente NDE. 

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:   

-O curso a ser avaliado possui a denominação de Engenharia de Computação, modalidade 

Bacharelado (Engenharia). A Linha de Formação prevista no PPC é Sistemas Embarcados e a 

titulação conferida é a de Engenheiro de Computação. 

-O curso possui duração de 5 (cinco) anos ou 10 (dez) semestres, possuindo um tempo máximo 

para integralização de 10 (dez) anos e uma carga horária total prevista de 3600 horas, período 

noturno. A universidade oferece 50 (cinqüenta) vagas anuais para o Campus Bagé no regime 

acadêmico semestral. 

-Ato de Autorização: Portaria No 492, de 05 de Agosto de 2009 

  

DOCENTES 

Nome do Docente /Titulação / Regime Trabalho/ Vínculo Empregatício / Tempo de vínculo 

initerrupto do docente com o curso  

ANA PAULA LÜDTKE FERREIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  26 Mês(es)  

ANDRE GUNDEL  Doutorado  Integral  Estatutário  45 Mês(es)  

ARLEI PRESTES TONEL  Doutorado  Integral  Estatutário  44 Mês(es)  

BRUNO SILVEIRA NEVES  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

Caio Marcello Recart da Silveira  Doutorado  Integral  Estatutário  50 Mês(es)  

CARLOS MICHEL BETEMPS  Mestrado  Integral  Estatutário  49 Mês(es)  

CLAUDIA CAMERINI CORREA PEREZ  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

CRISTIAN CECHINEL  Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

DAFNI FERNANDA ZENEDIN MARCHIORO  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

DANIEL LUIZ NEDEL  Doutorado  Integral  Estatutário  49 Mês(es)  

DAVIDSON MARTINS MOREIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  32 Mês(es)  

DENICE APARECIDA FONTANA NISXOTA MENEGAIS  Mestrado  Integral  Estatutário  49 Mês(es)  

DOUGLAS MAYER BENTO  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  



EDSON MASSAYUKI KAKUNO  Doutorado  Integral  Estatutário  51 Mês(es)  

EDUARDO CERETTA MOREIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  53 Mês(es)  

Emiliana Rosa  Mestrado  Integral  Estatutário  10 Mês(es)  

FELIPE AMORIM BERUTTI  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

FERNANDO JUNGES  Doutorado  Integral  Estatutário  37 Mês(es)  

FRANCISCO RIPOLI FILHO  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

JORGE LUIS PALACIOS FELIX  Doutorado  Integral  Estatutário  2 Mês(es)  

LEANDRO HAYATO YMAI  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

LEONARDO BIDESE DE PINHO  Doutorado  Integral  Estatutário  26 Mês(es)  

Luciana Machado Rodrigues  Doutorado  Integral  Estatutário  7 Mês(es)  

MARCILIO MACHADO MORAIS  Doutorado  Integral  Estatutário  26 Mês(es)  

SUZANA MACHADO FERREIRA  Mestrado  Integral  Estatutário  45 Mês(es)  

WLADIMIR HERNANDEZ FLORES  Doutorado  Integral  Estatutário  51 Mês(es)  

  

CATEGORIAS AVALIADAS 

Dimensão 1: Organização didática pedagógica   

1.1. Implementação das políticas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, no âmbito do curso  4   

1.2. Autoavaliação do curso  3   

1.3. Atuação do coordenador do curso  5   

1.4. Objetivos do curso  (indicador de destaque)  (destaque)  3   

1.5. Perfil do egresso  4   

1.6. Número de vagas  2   

1.7. Conteúdos curriculares  (indicador de destaque)  (destaque)  3   

1.8. Metodologia  3   

1.9. Atendimento ao discente  3   

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas  4   

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional  5   



1.12. Atividades complementares  3   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1   

1.1 As políticas previstas no PDI foram plenamente consideradas, assim como os princípios 

balizadores. A política de ingresso inicial ocorreu via vestibular e atualmente é via SISU, mas 

não são mostrados dados sobre o impacto no curso dessa nova forma de ingresso e das bolsas 

de permanência e apoio a discentes como formas de mitigar a evasão. Os princípios 

balizadores de uma formação ética e reflexiva citados no PDI são observados de forma discreta 

no PPC na abordagem de disciplinas como Introdução a Engenharia da Computação e das 

atividades complementares.  

1.2 Em observação ao PDI, há mecanismos internos de auto avaliação suficientes para 

documentar pontos fortes e fracos considerando os indicadores dos instrumentos da avaliação 

superior do INEP, porém a avaliação feita pelos discentes não foi plenamente implementada, 

já que os alunos manifestam desconhecê-la. 

1.3 Verificou-se uma excelente inserção institucional, capacidade de liderança, 

comprometimento e transparência da coordenadora por meio de reuniões com ela, com os 

alunos e com os professores do curso. (Obs.: A IES apresentou a Portaria 278 de 31/01/2011 

designando Ana Paula Lüdke Ferreira, como coordenadora do curso em substituição a 

Leonardo Bidese de Pinho) 

1.4 Percebem-se várias ações que sinalizam para uma implementação dos objetivos do curso 

de modo suficiente, como programas de bolsas, projetos de pesquisa e extensão e ações de 

auto avaliação, porém ainda faltam professores no corpo doce e há problemas infraestruturais 

nos laboratórios, biblioteca e salas de aula. 

1.5 Para que seja possível o pleno atendimento ao perfil do egresso proposto no PPC, o curso 

ainda necessita da implantação de laboratórios e da contratação de téc. adm. para o apoio e 

de professores que cubram áreas curriculares como sistemas de controle e comunicação de 

dados. Estas informações foram obtidas nas reuniões. 

1.6 São ofertadas 50 vagas anuais e os professores alocados para o curso possuem uma carga 

horária média de 10,6h/semanais. Isso atende suficientemente as necessidades, porém a 

infraestrutura de salas e laboratórios ainda está em fase de implantação e atende de forma 

insuficiente. 

1.7 O PPC procurou seguir as diretrizes curriculares da área de engenharia e norteou-se pelas 

recomendações do Computing Curricula (IEEE/ACM) e da SBC, porém a comissão entende que 

existem lacunas referentes a conteúdos como controle automático e comunicação de dados 

que comprometem a linha de formação (sistemas embarcados) imputada ao perfil do egresso. 

1.8 A metodologia poderia estar plenamente comprometida com o desenvolvimento do 

espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos, caso houvesse mais 

atividades complementares ou disciplinas que tratassem de temas transversais (ética, 

trabalhos voluntários, meio ambiente, etc) conforme direciona o PDI. Mesmo com projetos de 

pesquisa e extensão em andamento. 



1.9 O atendimento é suficiente já que os docentes alocam horário de atendimento, conforme 

planos de ensino, embora ainda não possuam gabinetes próprios. A IES possui programas de 

bolsas de permanência (moradia, alimentação e transporte) e o NUDE (Núcleo de Desenv. 

Educacional) oferece apoio social e pedagógico, mas não possui salas para atendimento 

individual nem apoio psicológico, encaminhando alunos ao SUS, neste caso. 

1.10 Pelos docs. analisados, percebe-se que os estudantes são incentivados a organizar e 

participar de eventos diversos. Em alguns casos existe apoio a eventos externos locais ou 

regionais, porém limitações financeiras dificultam a participação em eventos mais distantes. 

1.11 O estágio curricular ocorre no último semestre, conforme normas institucionais. A 

documentação dos convênios, contratos e responsáveis pela coord., orient. e supervisão foi 

apresentada e existe um téc. adm. responsável pela área. 

1.12 As atividades complementares abrangem diversos grupos (ensino, pesquisa, extensão, 

culturais e sociais). Temas transversais são suficientemente abordados.   

Conceito da Dimensão 1 

4 

Dimensão 2: Corpo docente   

2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante  3   

2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE  4   

2.3. Regime de trabalho do NDE  5   

2.4. Titulação e formação do coordenador do curso  5   

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso  5   

2.6. Composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  5   

2.7. Titulação do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque)  5   

2.8. Regime de trabalho do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque)  5   

2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou experîência do corpo docente  5   

2.10. Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo integral"  5   

2.11. Alunos por turma em disciplina teórica  5   

2.12. Número médio de disciplinas por docente  3   

2.13. Pesquisa e produção científica  3   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2   



2.1 A Portaria da Reitoria da Unipampa nº1420 de 24 de agosto de 2011, designou os 

professores Ana Paula Lüdke Ferreira, Bruno Silveira Neves, Carlos Michel Betemps, Cláudia 

Camerini Corrêa Perez, Cristian Cechinel, Fabrício de Oliveira Ourique, Leonardo Bidese de 

Pinho e Sandro da Silva Camargo como membros do NDE atual, porém no PPC publicado no 

sistema e-mec constam outros nomes. A nota atribuída neste e em outros indicadores 

relacionados ao NDE, considera a formação mais recente, listada acima. Do total de 26 (vinte e 

seis) docentes, o NDE é formado por 8 (oito), ou seja, 30,7%, sendo constatado pela leitura das 

atas que os membros participam suficientemente na consolidação e na implantação do PPC. 

2.2 De acordo com os documentos avaliados in loco, 100% dos professores que compõe o NDE, 

segundo observação feita para o indicador 2.1, possui titulação obtida em programas stricto 

sensu e destes 50% possuem título de doutor, atendendo de forma plena. 

2.3 100% dos componenentes do NDE citados no indicador 2.1 são contratados em regime de 

dedicação exclusiva e a instituição demonstra compromisso com a permanência destes 

docentes até a renovação do reconhecimento já que se trata de uma universidade federal. 

2.4 A coordenadora conforme documentação apresentada, possui graduação e doutorado em 

ciência da computação e experiência de 15 anos em magistério superior. 

2.5 O regime de trabalho da coordenadora é de dedicação exclusiva, sendo reservadas 20 

horas semanais à coordenação, conforme plano de trabalho. Como o curso possui 50 vagas 

anuais, excede portanto a relação de 13,9 horas semanais. 

2.6 Segundo o regimento geral da Unipampa (Resolução nº 5, 17/06/2010), o colegiado de 

curso possui em sua constituição própria, excelente representatividade e atribuições que lhe 

conferem importância nas decisões acadêmicas. 

2.7 O corpo docente possui 26 integrantes, dos quais 100% possuem titulação em programas 

stricto sensu; e destes, 65% possuem o título de doutor. 

2.8 Pode-se constatar pelos documentos apresentados que 100% dos docentes trabalham em 

regime de dedicação exclusiva. Excelente. 

2.9 Conforme documentos apresentados, mais de 70% dos docentes do curso possuem mais 

de 5 anos de experiência acadêmica em ensino superior. 

2.10 Constatou-se que o número de vagas por docente equivalente é menor que 20/1. 

2.11 Pela documentação conferida, na oferta de disciplina teórica, pode-se constatar que a 

relação média de aluno por turma é menor que 50/1. 

2.12 Pode-se comprovar pela listagem de docentes e de disciplinas relacionadas que a média é 

inferior a 3. 

2.13 Após verificação dos currículos, das produções documentadas e das distribuições de 

docentes orientadores de iniciação científica verifica-se que menos da metade dos docentes 

do curso tem orientado nos últimos 3 anos, o que caracteriza de maneira suficiente este 

indicador ainda que a média de produção científica seja maior que 3 (três).   



Conceito da Dimensão 2 

4 

Dimensão 3: Instalação física   

3.1. Sala de professores e sala de reuniões  2   

3.2. Gabinetes de trabalho para professores  1   

3.3. Salas de aula  3   

3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática  5   

3.5. Registros acadêmicos  4   

3.6. Livros da bibliografia básica  (indicador de destaque)  (destaque)  3   

3.7. Livros da bibliografia complementar  3   

3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes  1   

3.9. Laboratórios especializados  (indicador de destaque)  (destaque)  3   

3.10. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados  3   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3   

3.1 Há um conjunto de salas compartilhadas pelos professores, tanto de Engenharia de 

Computação quanto de outros cursos, e as reuniões são feitas em salas de aula. Verificou-se 

que os espaços compartilhados não possuem suficiente comodidade, conforto acústico, nem 

controle de iluminação. Espaços apropriados foram mostrados à comissão mas encontram-se 

em obras. 

3.2 Ainda não há espaço físico concluído para que os professores sejam alocados em gabinetes 

e nem mesmo o coordenador possui sala reservada, porém os projetos e as obras em 

andamento indicam que este problema será brevemente resolvido. Os gabinetes em obras 

comportarão até quatro professores. 

3.3 As salas de aula são limpas, bem conservadas e tem tamanho adequado, porém há 

problemas na ventilação e no controle da iluminação, o que atende o curso de modo 

suficiente. Verificou-se que há projetos para a aquisição de mecanismos de controle da 

iluminação, como persianas, e de sistemas de ar condicionado. 

3.4 Há dois laboratórios de informática de uso geral e contínuo para os alunos do curso com 

políticas de acesso estabelecidas e divulgadas, na proporção de uma máquina para cada cinco 

alunos. 

3.5 O setor de registro acadêmico está hierarquicamente sob a responsabilidade da 

coordenação acadêmica do campus e presta serviço a todos os cursos. Verificou-se que há um 

processo informatizado, cujo software adquirido da Universidade Federal de Santa Maria, 



permite a integração com o processo de empréstimo e devolução de livros na biblioteca. 

Houve relatos de indisponibilidade do serviço na matrícula, apesar do módulo web, o que 

ocorreria devido a instabilidade da Internet do campus. 

3.6 O acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica atende aos programas das 

disciplinas do curso de forma suficiente, na proporção de um exemplar para até 10 alunos. 

Para este cálculo consideramos que a IES possui um sistema de empréstimo multicampi que 

permite que o aluno, via sistema informatizado, retire o livro em seu campus de origem 

mesmo que o exemplar esteja localizado em outro campus. A comissão verificou que há 

disciplinas que não listam o mínimo de três livros na bibliografia básica e alguns alunos 

reclamaram que o número de livros é insuficiente no caso das disciplinas compartlhadas por 

mais de um curso do campus. 

3.7 O acervo atende suficientemente as indicações bibliográficas complementares referidas 

nos programas das disciplinas, embora algumas ementas não apresentem o mínimo de 5 

títulos. 

3.8 Não há assinaturas de periódicos na forma impressa ou eletrônica, embora haja acesso 

parcial ao portal de periódicos da CAPES. 

3.9 Muito embora os laboratórios localizados no campus sejam amplos e tenham políticas de 

uso estabelecidas e divulgadas, ainda há equipamentos necessários às práticas, que ainda 

estão sendo comprados e instalados. Além disso, como o campus ainda está em obras, há 

laboratórios (Química) que são distantes do campus e nestes, o espaço é bem reduzido. 

3.10 Espaços, equipamentos e serviços (inclusive de pessoal de apoio) destinados aos 

laboratórios especializados atendem suficientemente às atividades desenvolvidas. Também 

destaca-se a precariedade do espaço físico de alguns laboratórios, especialmente os 

localizados fora do campus, embora poucos.   

Conceito da Dimensão 3 
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Dimensão 4: Requisitos legais e normativos   

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)  Sim   

- O currículo apresenta coerência com as DCNs como prescreve o Capítulo 4 do PPC e comenta: 

<A Engenharia é dividida em Grupos, onde a Engenharia de Computação se enquadra no 

Grupo II, junto com Engenharia de Comunicações, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Redes de 

Comunicação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, ...>. Nota-se a 

preocupação com as diretrizes para as engenharias. 

- Mais adiante, ressalta um perfil de Engenheiro com formação generalista, humanista, crítica 

e reflexiva dentre outros aspectos. Embora faltem disciplinas e atividades complementares 

com maior peso (todas as atividades possuem peso igual) de cunho ético e humanista, o 



currículo apresenta suficiente coerência técnica com a Legislação, Diretrizes das áreas de 

Engenharia e recomendações curriculares da SBC atualmente disponíveis no Brasil ou mesmo 

no exterior (Computing Engineering Curricula IEEE/ACM).   

4.2. Estágio supervisionado.  Sim   

Sim, o estágio curricular está previsto na matriz com carga horária adequada e previsto para o 

último semestre acadêmico. As normas de estágio estão disponíveis segundo norma desde 

novembro de 2010, portanto antecipadamente ao ano de conclusão da primeira turma. A 

documentação referente a convênios, contratos e responsáveis pela coordenação, orientação 

e supervisão foi apresentada aos membros da comissão. Existe uma funcionária de apoio 

específico na Diretoria para atender os alunos e orientá-los sobre os aspectos burocráticos.   

4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 5.626/2005)  Não   

O PPC prevê Libras como atividade complementar, não a inserindo na estrutura curricular do 

curso como optativa. A comissão entende que tal fato não satisfaz o que prevê a legislação.   

4.4. Carga horária mínima e tempo mínimo de integralização Bacharelado: Parecer CNE/CES 

08/2007 e Resolução CNE/CES 02/2007;Licenciatura: Parecer CNE/CP 28/2001 e Resolução 

CNE/CP 02/2002; Pedagogia: Resolução CNE/CES 01/2006).  Não   

- O curso possui a carga horária prevista na legislação, ou seja, 3600 horas, das quais 11,7% 

(420 horas) estão distribuídas em atividades semi-presenciais, embora o curso esteja passando 

por processo de reconhecimento. 

- Ocorre que o Art. 1° da Portaria 4059 de Dezembro de 2004 diz que as instituições de ensino 

superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

Reconhecidos, a oferta de disciplina integrantes do curriculo que utilizem modalidade semi-

presencial, com base no art. 81 da Lei n° 9.394, de 1996.  

- Ou seja, embora a carga horária de 420 horas na modalidade semi-presencial constante da 

Tabela 1 do PPC seja equivalente a menos de 20% da carga horária total do curso, o curso não 

é ainda Reconhecido.   

4.5. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. 

5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008 ).  Não   

Com relação ao acesso para deficientes e/ou com mobilidade reduzida, o projeto do campus 

da instituição que abriga o curso de Engenharia de Computação contempla cápsulas de 

elevador apropriadas, mas não foram observadas marcações especiais que facilitem o 

deslocamento de deficientes visuais.   

4.6. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante Diretrizes Curriculares Nacionais de 

cada curso)  Sim   

Sim, há previsão de Trabalho de Conclusão de Curso, com conteúdo fixado e regulamentação 

contendo critérios, etc. O Regulamento está anexo ao PPC do curso. O PPC comporta duas 



disciplinas de 150 horas: Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II, 

respectivamente no 9o e 10o semestres, conforme PPC.   

4.7. NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007.  Sim   

Sim, o curso possui um NDE responsável pelo PPC. O núcleo constante do PPC inserido no e-

mec difere do atual, uma vez que a alteração do texto do PPC necessita de tramitação pela 

hierarquia de colegiados da Unipampa. Os membros do PPC com os quais a comissão manteve 

contato são bastante atuantes, possuem grau stricto sensu e são servidores públicos em 

regime de dedicação exclusiva. Da leitura das atas das reuniões do atual NDE, percebe-se uma 

atuação suficiente dos membros nomeados via Portaria da Reitoria da Unipampa, uma vez as 

atas mostram que nem todos são atuantes.   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4   

Com relação ao item 4.3, o PPC trata da inserção do ensino de Libras como atividade 

complementar, porém no artigo 3o (inciso 2) do Dec. 5626/2005 determina que <a Libras 

constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na 

educação profissional, a partir de um ano da publicação deste decreto>.  

Com relação ao acesso para deficientes e/ou pessoas com mobilidade reduzida no item 4.5, o 

projeto do campus da IES contempla cápsulas apropriadas, mas não foram observados outros 

itens como, por exemplo, os delimitados no art. 15 do decreto 5296/2004. 

  

Conceito da Dimensão 4 

NAC 

Considerações finais da comissão de avaliadores e Conceito final da Avaliação: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES   

A avaliação referente ao ato de reconhecimento de curso de graduação, Engenharia de 

Computação, ofertado no Campus Bagé da Unipampa, transcorreu conforme o esperado pela 

comissão. 

Trata-se de um dos campi da Unipampa distribuídos pela metade sul do Rio Grande do Sul, 

região onde vivem atualmente 2,6 milhões de pessoas, distribuídas por 103 municípios, 

próximos das divisas com Uruguai e Argentina. 

Esta região é caracterizada por uma economia de base agropecuária, o que explica certas 

dificuldades como a realização de estágio curricular por parte dos alunos, os quais acabam por 

realizar seus estágios em Porto Alegre (380km) ou mesmo centros muito distantes como São 

Paulo. 

 



A Lei No 11.640, de 11 de Janeiro de 2008, instituiu a Fundação Universidade Federal do 

Pampa, que passou a possuir uma estrutura administrativa própria. O Curso de Engenharia de 

Computação realizou o seu primeiro vestibular no segundo semestre de 2006, com uma oferta 

de 50 (cinqüenta) vagas para o período noturno.  

Conforme o PPC, o curso pretende contribuir com o desenvolvimento regional formando 

pessoal capacitado para a construção, implementação e manutenção de componentes de 

software e hardware de sistemas computacionais e de equipamentos controlados por 

computador e fomentando a criação de novos empreendimentos na área tecnológica, em 

particular através da formação de profissionais capazes de identificar e resolver problemas de 

forma autônoma a partir da aplicação de competências adquiridas em práticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

A comissão entende que a nova infra estrutura, a contratação de um corpo docente 

capacitado, dentre outras políticas institucionais da Unipampa tem contribuído efetivamente 

para oferecer a curto e médio prazos formação de qualidade para os alunos que ali aportarem. 

Alternativamente, com o ingresso de alunos de outras regiões do RS e do Brasil via as novas 

políticas de ingresso baseadas no SISU, o ambiente acadêmico deve abrigar alunos com novas 

bases culturais e diferentes formações. 

A avaliação que agora se consuma, procurou compreender o contexto em que o curso avaliado 

está inserido, suas condições de oferta, etc, objetivando lançar um olhar externo sobre os 

indicadores de cada dimensão do instrumento que subsidia o ato de reconhecimento do curso. 

A comissão foi muito bem recebida in loco e teve amplo acesso a todo o tipo de informação 

que se fez nessária, assim como acesso irrestrito ao novo campus e suas obras, para o 

embasamento da leitura de cada indicador previsto nos instrumentos de avaliação.   

CONCEITO FINAL 
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