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ENGENHARIA ELÉTRICA 

Informações da comissão: 
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Avaliadores: 2 
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Formação: 06/09/2010 16:30:46 

Período de 
Visita:  03/10/2010 a 06/10/2010 

Situação: Visita Concluída 

Avaliadores "ad-hoc":  

247.012.008-08 (MARCIA MARCONDES ALTIMARI SAMED) 

856.073.553-49 (CLOVIS BOSCO MENDONCA OLIVEIRA) -> coordenador(a) da comissão 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
Instituição:  

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) faz parte do programa de expansão das 
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Universidades Federais do Brasil. A expansão do ensino superior na metade sul do Rio Grande do 
Sul iniciou em 2006 por meio do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o MEC, a 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o qual 
visava à implantação da nova Universidade Federal do Pampa em 10 (dez) cidades das regiões 
Fronteira Oeste e Campanha do estado: Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, 
Jaguarão, São Borja, São Gabriel, Santana do Livramento e Uruguaiana. 
Em 11 de janeiro de 2008, a Lei 11.640, cria a UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do 
Pampa, que fixa em seu artigo segundo: “A UNIPAMPA terá por objetivos 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”. 
O histórico da criação da UNIPAMPA mostra que ela é resultante de um movimento que veio 
marcado pela responsabilidade de contribuir com a região em que se edifica - um extenso território, 
com críticos problemas de desenvolvimento sócio-econômico, inclusive de acesso à educação 
básica e à educação superior. Com a oferta de cursos de graduação e pós-graduação de forma 
pública e gratuita a contribuição desta instituição na integração e no desenvolvimento da região de 
fronteira do Brasil com o Uruguai e Argentina se torna evidente e marcante.  
Dessa forma a criação da UNIPAMPA, além de concretizar um antigo sonho da população, 
permitirá que a juventude, ávida de conhecimentos, permaneça em sua região de origem e adquira 
as informações necessárias para impulsionar o progresso de sua região, no momento em que se 
forma mão-de-obra qualificada, e aumenta-se a auto-estima de seus habitantes, tendo, como 
conseqüência, o surgimento de novas famílias, cujos filhos vislumbrarão opções para que se 
desenvolvam sociedades cultural e economicamente independentes. Seu compromisso, portanto, é 
de direcionar seu fazer para contribuir, vigorosamente, nesse movimento, enraizando-se na região e 
afirmando-se no contexto das instituições federais de ensino superior. 
Com a criação da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA perseguem-se duas metas que 
serão a marca da atual administração federal: 
Interiorização da educação pública, preenchendo lacunas geográficas e ocupando espaços em 
regiões nas quais as carências impedem o acesso das populações menos favorecidas ao ensino 
superior, conseqüentemente, ao desenvolvimento; 
Criar condições para a inversão do atual percentual de estudantes matriculados no ensino superior 
público com relação ao total dos estudantes matriculados no País. Hoje em torno de 20%, quando a 
meta, para os próximos 5 anos, é de chegar aos 40% de acordo com o PNE – Plano Nacional de 
Educação. 
A estrutura multi-campi da UNIPAMPA visa desenvolver a metade sul do estado e promover a 
melhoria do nível de vida da população nessa região desfavorecida. A meta é chegar aos 67 cursos 
de graduação, cerca de 13.000 alunos, 400 docentes e 400 servidores técnico-administrativos, 
consolidando a expansão do ensino superior público no Estado. 
No campus de Alegrete, as atividades de ensino, pesquisa e extensão iniciaram em 2006. 
Atualmente, oferece os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Software, além de viabilizar vários 
projetos para a sociedade de Alegrete no contexto tecnológico, ambiental, social e político. 

Curso: 

O curso de Engenharia Elétrica iniciou suas atividades no segundo semestre de 2006, com o 
ingresso de 50 alunos na primeira turma. A partir deste momento, houve o ingresso sistemático de 
uma nova turma a cada ano. O processo de implantação do curso iniciou com a contratação de 
docentes e técnicos administrativos, aquisição de equipamentos de laboratório, construção da 
infraestrutura física, materiais didáticos e bibliográficos. 
O Projeto Político-Pedagógico inicial do curso de graduação em Engenharia Elétrica foi elaborado 
por uma equipe da Universidade Federal de Santa Maria, ainda antes do início das atividades 
letivas, guiando o processo de implantação. 
O presente documento, Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Elétrica, apresenta uma 
revisão do Projeto Político Pedagógico, adequando ao contexto local e ao corpo docente formado 
durante a implantação da UNIPAMPA. 
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Os meios de atuação disponíveis para a concretização dos objetivos do curso são: 
Ingresso de alunos: É o meio onde se pode atuar na definição do perfil do estudante que estará 
cursando Engenharia Elétrica na UNIPAMPA. A partir da identificação de um perfil, são planejadas 
as ações para prospecção de candidatos ao curso. Ações de orientação vocacional e divulgação da 
profissão em feiras, palestras e meios de comunicação devem ser planejadas para o esclarecimento 
dos futuros estudantes. 
Disciplinas: A escolha do conteúdo abordado e da metodologia de ensino, bem como a coordenação 
das atividades desenvolvidas em cada uma delas é o principal meio disponível para a formação 
profissional pretendida, interferindo em praticamente todos os aspectos do perfil e das habilidades 
desenvolvidas pelo estudante. A definição da matriz curricular deve proporcionar ao aluno uma 
formação consistente, com uma profunda inter-relação entre os conhecimentos resultantes das 
diversas atividades. 
Atividades complementares: É importante propiciar atividades que promovam a articulação entre 
projetos de ensino, pesquisa e extensão, pois todos eles fazem parte do processo ensino-
aprendizagem. Dentre as atividades, podem ser desenvolvidos projetos de extensão e pesquisa, 
empreendedorismos, estágios, participações em congressos, visitas técnicas e culturais, trabalhos 
voluntários, e quaisquer outras atividades que constituam um meio para complementação da 
formação. 
Egresso de alunos: Os engenheiros eletricistas formados devem ter a capacidade de expandir o 
conhecimento e alcançar competência em novas áreas de conhecimento, em um processo de 
aperfeiçoamento contínuo, de forma autônoma ou de educação continuada, adaptando-se a situações 
novas e emergentes. O egresso deve ter uma atitude pró-ativa de busca de soluções eficientes e, se 
possível, inovadoras para problemas relacionados à área de Engenharia Elétrica. 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 
Síntese da ação preliminar à avaliação: 

A primeira atividade da comissão foi realizar uma reunião com o vice-reitor da UNIPAMPA, com o 
diretor do campus Alegrete, coordenador acadêmico, coordenador do curso e o pró-reitor de 
pesquisa. A comissão apresentou aos presente os objetivos da visita e o cronograma de atividades. 
Nesta oportunidade, o vice-reitor apresentou um video institucional e esclareceu dúvidas da 
comissão com relação a estrutura organizacional da UNIPAMPA. 
Logo após, procedeu-se a reunião com o corpo docente, incluindo o NDE, do curso de Engenharia 
Elétrica. Durante esta reunião, cada Professor teve oportunidade de relatar suas experiência de 
ensino, pesquisa e extensão e ressaltar suas percepções a respeito dos aspectos relevantes de 
funciomento do curso, incluindo PPC, estrutura física, TCC, estágio supervisionado, capacitação 
docente, plano de carreira, dentre outros. 
Após um intervalo, a comissão reuniu-se com os discentes, onde estiveram presentes alunos de 
todos semestres ofertados. Foram questionados aspectos referentes a acompanhamento psico-
pedagógico, satisfação com o setor de registro acadêmico, estrutura física, oferecimento de bolsas 
de iniciação científica, auxílio para participação de eventos, percepção quanto ao corpo docente, 
quanto a biblioteca, quanto a restaurante universitário, entre outros. Seguinte o roteiro pré-
estabelecido, realizou-se visita as salas de aula. 
Na sequência, a comissão realizou um encontro com os membros da CPA. Foi dado oportunidade 
para que todos pudessem relatar suas experiências, fucionalidade da CPA, destacando o processo de 
elaboração dos mecanismos da avaliação ainda em fase de construção. 
A comissão realizou ainda reunião com funcionários acerca do clima organizacional, instalações 
físicas, plano de carreira, dentre outras. 
No fim do primeiro de avaliação in loco, foram feitas visitas a biblioteca e laboratório especializado 
de eletrotécnica. Na biblioteca foram conferidos os livros previstos na bibliografia básica e 
complementar. No Laboratório Especializado verificou-se a existência de normas internas, registros 
das práticas realizadas durante as aulas e conferiu-se os materiais e equipamentos que constituem o 
laboratório.  
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No segundo dia de avaliação visitou-se as salas de professores, laboratório de física e engenharia 
civil. O restante do tempo foi destinado a análise documental e preenchimento dos formulários 
eletrônicos. Para tanto, sempre que solicitados o Coordenador do Curso e os funcionários da 
instituição atenderam prontamente a comissão. 

DOCENTES 

Nome do Docente Titulação 
Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Tempo de vínculo 
initerrupto do docente 
com o curso

ALESSANDRO 
GONCALVES GIRARDI 

Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

Amanda Meincke Melo Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

ANDRE LUBECK Mestrado Integral Estatutário 10 Mês(es)

CARLOS AURELIO 
DILLI GONCALVES Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es)

DANIEL PINHEIRO 
BERNARDON Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

DIEGO BERLEZI 
RAMOS Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

DIVANE MARCON Mestrado Integral Estatutário 10 Mês(es)

FABIANE CRISTINA 
HOPNER NOGUTI Mestrado Integral Estatutário 30 Mês(es)

FERNANDO COLMAN 
TURA Mestrado Integral Estatutário 42 Mês(es)

Gustavo Fuhr Santiago Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Jorge Pedraza Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

JUMAR LUIS RUSSI Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Larissa Degliuomini 
Kirchhof Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es)

LUCIANO LOPES 
PFITSCHER Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Márcio Stefanello Mestrado Integral Estatutário 3 Mês(es)

MARCOS VINICIO 
THOMAS HECKLER Mestrado Integral Estatutário 1 Mês(es)

MAURICIO 
SPERANDIO Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

SIDINEI GHISSONI Mestrado Integral Estatutário 42 Mês(es)

VANESSA GINDRI 
VIEIRA Mestrado Integral Estatutário 16 Mês(es)

VINICIUS JACQUES 
GARCIA Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

Wang Chong Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)
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CATEGORIAS AVALIADAS 
Dimensão 1: Organização didática pedagógica 

1.1. Implementação das políticas institucionais constantes do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, no âmbito do curso 

1 

1.2. Autoavaliação do curso 2 

1.3. Atuação do coordenador do curso 4 

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

1.5. Perfil do egresso 4 

1.6. Número de vagas 4 

1.7. Conteúdos curriculares  (indicador de destaque)  (destaque) 4 

1.8. Metodologia 3 

1.9. Atendimento ao discente 4 

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas 4 

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional 2 

1.12. Atividades complementares 4 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1 

1.1 – O PDI da UNIPAMA não foi disponibilizado no sistema e-MEC. 
1.2 – A CPA da UNIPAMPA está constituída, porém o mecanismo de auto-avaliação ainda se 
encontra em fase de construção. 
1.3 – O coordenador do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA dedica-se plenamente à 
gestão do curso. 
1.4 – A efetiva implementação curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA demonstra suficiente 
atendimento aos objetivos propostos e expressa os compromissos institucionais com relação ao 
ensino. 
1.5 – A efetiva implementação do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA demonstra pleno 
atendimento ao perfil do egresso.  
1.6 – O número de vagas ofertadas pela UNIPAMPA para o curso de Engenharia Elétrica 
corresponde plenamente à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura. 
1.7 – Constatou-se que os conteúdos curriculares apresentados no PPC do curso de Engenharia 
Elétrica da UNIPAMPA correspondem a uma estrutura tradicional e generalista. O PPC passou por 
um processo de atualização e se apresenta mais coerente com os objetivos do curso e com o perfil 
do egresso. Verificou-se pleno dimensionamento da carga horária para o seu desenvolvimento. 
1.8 – Os avaliadores puderam concluir que a metodologia utilizada no desenvolvimento das 
atividades do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA envolve a formação científica, 
atividades complementares, de cultura e extensão durante toda a trajetória do corpo discente, de 
forma que contribui suficientemente para o desenvolvimento de sujeitos autônomos e cidadãos. 
 
1.9 – Com relação ao atendimento ao discente foi possível observar que existe um núcleo de apoio 
psicopedagógico e social, que visa a inclusão e acessibilidade. Verificou-se que existe uma política 
de concessão de auxílio transporte, alimentação e permanência. Foram ofertados cursos de 
recuperação nas áreas que mais ocorrem reprovações, como a matemática. Neste contexto, destaca-
se o “Pré-Cálculo”, que consiste em um programa de nivelamento para os alunos ingressantes, o 
qual ocorre antes do início do período letivo. Considerou-se que o atendimento ao discente 
encontra-se plenamente implementado. 
 
1.10 – Em entrevista com docentes e discentes foram relatadas várias participações de alunos em 
eventos científicos nacionais e internacionais, tanto na figura de ouvintes quanto na figura de 
apresentadores de trabalhos provenientes de projetos de pesquisas. Também foram relatadas 
participações em visitas técnicas. Essas atividades são plenamente incentivadas pelos docentes e a 
UNIPAMPA concede auxílio financeiro para as participações em eventos científicos e nos casos de 
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visitas técnicas, concede o transporte (ônibus ou micro-ônibus) da própria instituição. 
 
1.11 – O estágio supervisionado obrigatório e não-obrigatório encontram-se regulamentados. Há na 
instituição um órgão responsável pela elaboração dos convênios de estágio. Existe a figura do 
coordenador do estágio. Porém, até o presente momento, nenhuma turma realizou o estágio 
supervisionado obrigatório (previsto no décimo semestre) e não foram ouvidos relatos de alunos que 
tenham realizado o estágio não-obrigatório. 
 
1.12 – As atividades complementares do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA encontram-
se regulamentadas. O ambiente acadêmico propicia e estimula plenamente dessas atividades. 

Conceito da Dimensão 1 

3 

Dimensão 2: Corpo docente 

2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante 5 

2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE 5 

2.3. Regime de trabalho do NDE 5 

2.4. Titulação e formação do coordenador do curso 2 

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso 5 

2.6. Composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4 

2.7. Titulação do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque) 3 

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 3 

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

2.11. Alunos por turma em disciplina teórica 3 

2.12. Número médio de disciplinas por docente 3 

2.13. Pesquisa e produção científica 5 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2 

2.1 – O NDE do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA, campus Alegrete, é formado pelo 
coordenador do curso, pelo vice-coordenador e por mais três (3) professores, os quais participaram 
da implantação do PPC e participa de sua consolidação de forma excelente. 
2.2 – Todos os professores que constituem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 
programas de pós-graduação strito sensu, sendo dois (2) mestres e três (3) doutores, ou seja, 
sessenta por cento (60%) são doutores. 
2.3 – Todos os professores que constituem o NDE têm contratação em regime de integral.  
2.4 – O coordenador do curso possui graduação e pós-graduação na área do curso, mas sua 
experiência profissional no magistério superior é menor que três (3) anos. 
2.5 – O coordenador do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA possui regime de dedicação 
em tempo integral, carga horária destinada às atividades de coordenação é de quinze (15) horas 
semanais e o somatório das vagas anuais do curso é de duzentos e cinqüenta (250), considerando os 
cinco (5) anos de curso. 
2.6 – Verificou-se que a composição do colegiado de curso é comprovada por meio de documento 
oficial, porém na sua constituição não se verificou a representatividade de discente. 
2.7 – Analisando-se a documentação referente ao corpo docente do curso, constatou-se que todos os 
docentes do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA possuem titulação de pós-graduação 
strituo sensu, porém apenas quarenta e dois por cento (42%) dos docentes do curso são doutores. 
2.8 – Todos os professores do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA possuem regime de 
trabalho de tempo integral. 
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2.9 – Os documentos referentes às contratações de docentes cedidos pela instituição mostram que 
mais do que cinqüenta por cento (50%) destes têm tempo de experiência acadêmica inferior a quatro 
(4) anos. 
2.10 – Para determinar o número de vagas anuais autorizadas por docente equivalente a tempo 
integral, determinou-se o somatório das horas semanais dos professores do curso e dividiu-se o 
resultado por quarenta (40). Deste modo, obteve-se um resultado inferior a 20/1. 
2.11 – Devido ao elevado número de reprovações nas séries iniciais do curso, existem turmas 
teóricas que ultrapassam sessenta (60) alunos por turma. 
2.12 – De acordo com os documentos entregues à comissão, o número médio de disciplinas por 
docente é de no máximo três (3). 
2.13 – A comissão procedeu à análise dos currículos dos professores do curso e constatou que há 
excelente desenvolvimento de pesquisa com a participação de alunos de iniciação científica. Com 
relação à produção científica dos docentes nos últimos três (3) anos é superior a três (3) produções 
por docente.&#8195; 

Conceito da Dimensão 2 

4 

Dimensão 3: Instalação física 

3.1. Sala de professores e sala de reuniões 4 

3.2. Gabinetes de trabalho para professores 4 

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) 5 

3.7. Livros da bibliografia complementar 4 

3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes 5 

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

3.10. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados 3 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3 

O curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMP, na cidade de Alegrete – RS, está funcionando em 
instalações físicas provisórias, sendo que as atividades de ensino (salas de aula) acontecem em 
espaços cedidos pela prefeitura; os laboratórios se situam no prédio próprio, porém as instalações 
são provisórias; no prédio próprio se situa o setor administrativo (secretaria) e as salas de 
professores, conforme relatado a seguir. 
3.1 – Há, no espaço cedido pela prefeitura, uma sala de apoio para os professores em que consta 
uma mesa ampla com cadeiras, armário para comportar os materiais e equipamentos utilizados em 
sala de aula, ploter, impressora, bebedouro, ar condicionado. Constatou-se que as salas 
disponibilizadas para os professores atendem de forma plena aos requisitos de dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida. 
3.2 – No prédio próprio da UNIPAMPA, campus Alegrete, existem 5 salas destinada aos 
professores dos cursos oferecidos por ela, incluindo-se o curso de Engenharia Elétrica. Verificou-se 
que as salas de trabalho dos professores são bastante amplas e comportam, em média, oito (8) 
professores. O espaço ocupado por cada professor possui, no mínimo, mesa, cadeira, computador, 
gaveteiro e armário. Constatou-se que as salas disponibilizadas para os professores atendem de 
forma plena aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 
comodidade necessários à atividade desenvolvida. 
3.3 – As salas de aulas que se encontram no prédio cedido pela prefeitura têm capacidade para 60 
alunos, apresentam boa iluminação, poucas salas possuem ventiladores, nenhuma possui ar 
condicionado, não possuem recursos áudio-visuais fixos, possuem quadro branco, boas condições 
de conservação e comodidade. Há apenas uma sala de aula na sede própria com excelentes 
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condições. Assim, de modo geral, as salas de aula do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA 
atendem plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida. 
3.4 – O acesso dos alunos do curso de Engenharia Elétrica da UNIPAMPA aos equipamentos de 
informática e internet foi considerado excelente (relação de 706 alunos matriculados nos cursos 
oferecidos pelo campus de Alegrete por 48 computadores, resultando 14,7 alunos por computador). 
3.5 – O sistema de registro acadêmico encontra-se parcialmente informatizado. Considerou-se que o 
atendimento ao corpo discente e docente é atendido plenamente por esse sistema. 
3.6 – Há no acervo da biblioteca pelo menos um (1) exemplar de cada livro que constam da 
bibliografia básica para até seis (6) alunos. Os alunos e professores podem realizar pesquisa via 
internet e o material se encontra tombado junto ao patrimônio da UNIPAMPA, campus Alegrete.  
3.7 – Foram encontrados pelo menos cinco (5) exemplares dos livros que constam nas bibliografias 
complementares. Os alunos e professores podem realizar pesquisa via internet e o material se 
encontra tombado junto ao patrimônio da UNIPAMPA, campus Alegrete.  
 
3.8 – Verificou-se que existe acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, no qual se tem acesso aos 
principais periódicos especializados, indexados e correntes na área do curso. 
3.9 – A comissão verificou que há apenas um laboratório especializado, denominado laboratório de 
Eletrotécnica. Neste laboratório são realizadas todas as atividades práticas do curso. Encontram-se 
documentadas as práticas das disciplinas Acionamentos Elétricos, Automação Industrial, Máquinas 
Elétricas, Circuitos Elétricos, Eletrônica Aplicada e Instrumentação, Eletrônica de Potência, 
Eletrotécnica e Eletrônica Industrial.  
3.10 – A comissão verificou que há apenas um laboratório especializado, denominado laboratório 
de Eletrotécnica. Neste laboratório são realizadas todas as atividades práticas do curso. Para atender 
às aulas práticas existem equipamentos, módulos de experimentos e aparelhos de m 

Conceito da Dimensão 3 

4 

Dimensão 4: Requisitos legais e normativos 

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

O currículo apresenta plena coerência com as DCNs, destinando 30% da carga horária 
total do curso para o núcleo de conteúdos básicos e 20% para os conteúdos 
profissionalizantes. Além disso, também se encontram o Núcleo de Conteúdos 
Específicos, as Atividades Complementares e o Estágio Supervisionado na formação do 
acadêmico dentro da proposta do curso. 

4.2. Estágio supervisionado. Sim 

O estágio supervisionário está previsto no PPC e poderá ser realizado pelo aluno após 
sua conclusão de pelo menos 75% das disciplinas obrigatórias e 75% das disciplinas 
profissionalizantes. A carga horária mínima do estágio supervisionado é de 165 horas e 
toda a regulamentação está presente no PPC. 

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

O PPC NÃO prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso como disciplina 
obrigatória ou optativa. 

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). 

Sim 

Considerando que as diretrizes curriculares nacionais recomendam 3.600 horas-aula e o 
tempo de integralização mínimo de 5 anos, o curso atende o quesito, pois possui carga 
horária total de 3.630 horas-aula, integralizados em cinco (5) anos. 

Página 8 de 10

07/10/2010about:blank



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 

A sede própria do Campus Alegrete possui mecanismo de acessibilidade tais como: 
rampas de acesso, elevador, entrada e dependências de ambientes com dimensões 
compatíveis para a circulação de cadeirante, inclusive banheiros.  
Entretanto, as instalações não possuem sinalização horizontal para deficientes visuais. 
Ressalta-se que atualmente a maior parte das aulas são ministrados em edificação 
cedida pela prefeitura que não possui rampa ou elevadores, tendo as aulas concentradas 
nos 2º e 3º andar, dificultando o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

4.6. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante Diretrizes Curriculares 
Nacionais de cada curso) Sim 

O PPC prevê a obrigatoriedade do TCC para integralização do curso. Os objetivos do 
TCC são definidos, bem como a definição dos papéis do Coordenador e Orientador, as 
atribuições do aluno, o processo de avaliação, a formação da banca e a carga horária 
atribuída a este componente curricular. 

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

O NDE sistematizou a atualização do PPC, absorvendo as contribuições do quadro 
docente do curso. Todos os seus componentes possuem titulação stricto-sensu, carga 
horária de 40 horas com dedicação exclusiva e experiência docente. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4 

O estágio supervisionário está previsto no PPC e poderá ser realizado pelo aluno após sua conclusão 
de pelo menos 75% das disciplinas obrigatórias e 75% das disciplinas profissionalizantes. A carga 
horária mínima do estágio supervisionado é de 165 horas e toda a regulamentação está presente no 
PPC. 
O PPC NÃO prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso como disciplina obrigatória 
ou optativa. 
Considerando que as diretrizes curriculares nacionais recomendam 3.600 horas-aula e o tempo de 
integralização mínimo de 5 anos, o curso atende o quesito, pois possui carga horária total de 3.630 
horas-aula, integralizados em cinco (5) anos. 
A sede própria do Campus Alegrete possui mecanismo de acessibilidade tais como: rampas de 
acesso, elevador, entrada e dependências de ambientes com dimensões compatíveis para a 
circulação de cadeirante, inclusive banheiros. Entretanto, as instalações não possuem sinalização 
horizontal para deficientes visuais. Ressalta-se que atualmente a maior parte das aulas são 
ministradas em edificação cedida pela prefeitura que não possui rampa ou elevadores, tendo as aulas 
concentradas nos 2º e 3º andar, dificultando o acesso de pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 
O PPC prevê a obrigatoriedade do TCC para integralização do curso. Os objetivos do TCC são 
definidos, bem como a definição dos papéis do Coordenador e Orientador, as atribuições do aluno, 
o processo de avaliação, a formação da banca e a carga horária atribuída a este componente 
curricular.  
O NDE sistematizou a atualização do PPC, absorvendo as contribuições do quadro docente do 
curso. Todos os seus componentes possuem titulação stricto-sensu, carga horária de 40 horas com 
dedicação exclusiva e experiência docente. 

Conceito da Dimensão 4 

NAC 

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

Nos dias 04 e 05 de outubro de 2010, reuniu-se no Campus Alegrete da Universidade Federal do 
Pampa, a comissão de avaliação para analisar o curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica. A 
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Comissão, compostas pelos Profs. Drs. 
Clóvis Bôsco Mendonça Oliveira e Márcia Marcondes Altimari Samed. Os resultados desse 
trabalho, considerando cada uma das três dimensões avaliadas e os requisitos legais pertinentes, 
integram este relatório. Considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação 
vigente (diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e este instrumento), 
atribuiu-se os seguintes conceitos por Dimensão: 
 
DIMENSÃO CONCEITO 
Dimensão (1) 3 
Dimensão (2) 4 
Dimensão (3) 4 

CONCEITO FINAL  

4 
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