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CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição: 
A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) é uma universidade pública fundada em 2006. A 
UNIPAMPA foi criada pela Lei 11.640 de 11 de janeiro de 2008, como Fundação Universidade 
Federal do Pampa, de natureza pública. É mantida pelo Ministério da Educação (MEC), com sede 
social  na Esplanada dos  Ministérios,  s/n,  bloco L,  Plano Piloto,  CEP 70047900,  na cidade de 
Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob no 00.394.445/0188-17, categoria administrativa 
Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal. A Instituição UNIPAMPA está situada no endereço 
Rua  Melanie  Granier,  no  48,  Centro,  CEP:  96400500,  na  cidade  de  Bagé-RS.  É  dotada  de 
autonomia didático-científica,  administrativa  e  de gestão financeira  e  patrimonial,  observada  a 



Instituição: 
Legislação vigente e o seu Estatuto, bem como o Regimento Geral e os regimentos dos órgãos que 
compõem a  estrutura  institucional  e  as  resoluções  de  seus  órgãos  colegiados.  Os  documentos 
analisados  apresentam como missão da IES promover  a  educação superior  de  qualidade,  com 
vistas à formação de sujeitos comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento 
sustentável da região e do país. A Universidade Federal do Pampa é resultado da reivindicação da 
comunidade  da  região.  Um  acordo  de  Cooperação  Técnica  financiado  entre  o  Ministério  da 
Educação, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) em 22 de novembro de 2005, prevê a ampliação do Ensino Superior na “metade sul” do 
estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Assim,  a  UNIPAMPA veio  marcada  pela  responsabilidade  de 
contribuir com a região em que se edifica a “metade sul” deste estado. Veio ainda para contribuir 
com a  integração  e  o  desenvolvimento  da  região  de  fronteira  do  Brasil  com o  Uruguai  e  a 
Argentina. A UNIPAMPA é uma instituição federal de educação superior multicampi com 5.997 
alunos de graduação,  411 docentes  (235 (58%) doutores e 164 (42%) mestres)  e 457 técnico-
administrativos.  Em  setembro  de  2006,  as  atividades  acadêmicas  tiveram  início  nos  campi 
vinculados à UFPel e, em outubro do mesmo ano, nos campi vinculados à UFSM. Coube à UFSM 
implantar os campi nas cidades de Alegrete,  Itaqui,  São Borja,  São Gabriel  e Uruguaiana e,  à 
UFpel, os campi de Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Jaguarão e Santana do Livramento. 
Atualmente, oferece 50 cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnólogos) nos Campi 
de  Alegrete  (Ciência  de  Computação,  Engenharia  Civil,  Engenharia  Elétrica,  Engenharia  de 
Software,  Engenharia  Agrícola),  Bagé  (Engenharia  de  Computação,  Engenharia  de  Alimentos, 
Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente, Engenharia de Produção, Engenharia Química, 
Licenciatura em: Física, Matemática, Química e Letras), Caçapava do Sul (Geofísica, Licenciatura 
em  Ciências  Exatas,  Tecnologia  em  Mineração),  Dom  Pedrito  (Zootecnia,  Tecnologia  em 
Agronegócios),  Itaqui  (agronomia,  Ciência  e  Tecnologia  Agroalimentar,  Nutrição),  Jaguarão 
(Tecnologia em Gestão de Turismo, Pedagogia, Licenciatura em Letras (Português e Espanhol)), 
Santana  do  Livramento  (Ciências  Econômicas,  Administração,  Tecnologia  de  Gestão  Pública, 
Relações  Internacionais),  São  Borja  (Comunicação  Social  –  Jornalismo,  Comunicação  Social 
-Publicidade e  Propaganda,  Ciências Sociais  -  Ciência Política,  e Serviço Social),  São Gabriel 
(Ciências  Biológicas  (Bacharelado  e  Licenciatura),  Engenharia  Florestal,  Gestão  Ambiental, 
Biotecnologia)  e  Uruguaiana  (Enfermagem,  Farmácia,  Fisioterapia,  Medicina  Veterinária, 
Tecnologia de Aquicultura, Ciências da Natureza- Licenciatura, Educação Física-Licenciatura). Em 
relação  à  pós-graduação,  a  UINPAMPA  possui  três  cursos  lato  sensu  (especialização)  em 
andamento. O primeiro mestrado acadêmico da UNIPAMPA foi o Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica, no campus Alegrete, recomendado pela CAPES em 2009 e com atividades 
iniciadas  em agosto  de  2010.  A partir  do  primeiro  semetre  de  2011 será  iniciado  o  curso  de 
mestrado em Bioquímica, no campus de Uruguaiana. Atualmente, a IES não oferece EAD.
Curso:
O curso de Bacharelado em Farmácia da Universidade Federal do Pampa está situado no endereço 
Rodovia BR 472, Km 592, Bairro Distrito,  CEP: 975009-70, na cidade de Uruguaina-RS. Este 
curso teve como instituição tutora a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Sua criação foi 
aprovada em 30 de junho de 2006 pelo Conselho Universitário da UFSM. A portaria número 492, 
de 05 de agosto de 2009, da UNIPAMPA, convalidou esse ato de criação. Atualmente, são ofertadas 
50 vagas anuais, em tempo integral e carga horária total de 4.370 horas. A oferta de vagas dá-se 
através dos resultados obtidos pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). São 
previstas outras modalidades de ingresso, as quais ocorrem duas vezes por ano, de acordo com as 
vagas remanescentes da evasão do semestre anterior, visando a um aproveitamento máximo das 
vagas disponíveis na rede pública de ensino, e que podem ser oferecidas nas seguintes categorias: 
reopção, reingresso, transferência voluntária e portador de diploma. Está prevista ainda o ingresso 
extra-oficio, no qual é concedido a servidor público federal, civil ou militar, ou a seu dependente 
discente, em razão de comprovada remoção ou transferência de oficio que acarrete mudança de 



domicílio para a cidade do campus pretendido ou município próximo, na forma da lei. Atualmente o 
curso de Farmácia tem 205 estudantes regularmente matriculados, distribuídos em até 10 semestres 
com duração mínima de 05 anos. As disciplinas são oferecidas em módulos teóricos presenciais de 
até 50 estudantes e de aulas práticas com até 17 estudantes. A integralização em horas aula dar-se-á 
em 4.370h/a incluindo: 885h/a de prática de ensino, sob a forma de Estágio Supervisionado; 60h/a 
de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC);  305h/a  de  Atividades  Complementares  e  3.120h/a 
teórica, prática e teórica/prática. A UNIPAMPA, ao propor a criação do Curso de Graduação em 
Farmácia, tem como propósito fundamental a formação de um profissional com perfil generalista, 
dotado  de  conhecimentos  científicos  e  capacitação  técnica  para  a  assistência  integral  à  saúde, 
participação no avanço da ciência, atuação em equipes multidisciplinares, que atue com senso ético 
e espírito empreendedor, tendo visão crítica e humanista. 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação: 
O curso de Bacharelado de Farmácia da Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, 
situado  na  cidade  de  Uruguaiana-RS,  foi  avaliado  in  loco  por  esta  comissão  para  o  ato  de 
RECONHECIMENTO,  no  período  de  27  a  30  de  outubro  de  2010.  A avaliação  transcorreu 
normalmente,  com  diálogos  esclarecedores  entre  as  partes  envolvidas.  Durante  o  período  de 
avaliação procedeu-se a análise dos documentos fornecidos pela IES. Foram realizadas reuniões 
com os dirigentes, membros do NDE, membros da CPA, coordenador, professores, estudantes e 
funcionários do curso. Ademais, foram realizadas visitas aos diversos locais da instituição para 
averiguação  das  instalações  físicas.  Os  dados  levantados  na  análise  documental  e  os  relatos 
fornecidos quando das reuniões com os diferentes segmentos, bem como o exame das instalações 
para docentes, salas de aula, laboratórios, biblioteca etc. foram confrontados com as informações 
constantes no FE do sistema e-mec, registradas anteriormente pelos dirigentes da IES. Deste modo, 
esta  comissão  constatou  que  não  houve  muitas  discrepâncias  entre  os  dados  fornecidos  e  os 
verificados nas três dimensões avaliadas. Atualmente, o curso de Farmácia da UNIPAMPA não tem 
CPC no INEP, embora 42 estudantes ingressantes em 2007 realizaram o exame nacional. Também, 
verificou-se que a instituição cadastrou seus estudantes ( 21 ingressantes e 75 concluintes) para o 
ENADE de 2010. 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Tempo de vínculo 
initerrupto do docente 
com o curso

ANDREAS SEBASTIAN 
LOUREIRO MENDEZ Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

BETINA LOITZENBAUER 
DA ROCHA MOREIRA Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Bibiana Verlindo de Araujo Doutorado Integral Estatutário 9 Mês(es)
CARLOS MAXIMILIANO 
DUTRA Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

Cassia Virginia Garcia Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)
Claiton Leoneti Lencina Doutorado Integral Estatutário 3 Mês(es)
CLECI MENEZES 
MOREIRA Doutorado Integral Estatutário 96 Mês(es)

Débora Faoro Doutorado Integral Estatutário 9 Mês(es)



Nome do Docente Titulação Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Tempo de vínculo 
initerrupto do docente 
com o curso

Diana Salomão Mestrado Integral Estatutário 1 Mês(es)
ELTON LUIS 
GASPAROTTO 
DENARDIN 

Doutorado Integral Estatutário 360 Mês(es)

FABIANA ERNESTINA 
BARCELLOS DA SILVA Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Fabiane Ferreira da Silva Mestrado Integral Estatutário 1 Mês(es)
Fabiane Moreira Farias Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)
FÁBIO GALLAS LEIVAS Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)
Fávero Reisdorfer Paula Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)
FRANCIELLI WEBER 
SANTOS Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

JAQUELINE DA COSTA 
ESCOBAR PICCOLI Doutorado Integral Estatutário 3 Mês(es)

João Cleber Theodoro de 
Andrade Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

LUCIELLI SAVEGNAGO Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)
MARCO AURELIO ALVES 
DE SOUZA Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

MARISTELA CORTEZ 
SAWITZKI Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

Marysabel Telis Silveira Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)
Pamela Billig Mello Carpes Doutorado Integral Estatutário 2 Mês(es)
Priscila de Arruda Trindade Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
ROBSON LUIS PUNTEL Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)
Rodrigo José Freddo Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)
THOMAS JOSUE SILVA Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)
Vanusa Manfridini Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

Dimensão 1: Organização didática pedagógica 
CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: Organização didática pedagógica 
1.1. Implementação das políticas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI, no âmbito do curso 5 

1.2. Autoavaliação do curso 5 
1.3. Atuação do coordenador do curso 5 
1.4. Objetivos do curso  (indicador de destaque)  (destaque) 4 
1.5. Perfil do egresso 3 
1.6. Número de vagas 5 
1.7. Conteúdos curriculares  (indicador de destaque)  (destaque) 4 



Dimensão 1: Organização didática pedagógica 
1.8. Metodologia 4 
1.9. Atendimento ao discente 4 
1.10. Estímulo a atividades acadêmicas 4 
1.11. Estágio supervisionado e prática profissional 3 
1.12. Atividades complementares 4 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

As políticas  Institucionais  constantes  do  PDI encontram-se  implementadas  ou  contempladas  de 
forma suficiente no que diz respeito ao curso de graduação em Farmácia. Algumas políticas como 
por exemplo a priorização do tripé ensino, pesquisa e extensão está atendida no presente momento. 
De outro lado, cita-se que a estrutura curricular atende as legislações pertinentes à matéria: lei no. 
9.394 de 20 de dezembro de 1996; parecer CNE/CES no. 67 de 11 de março de 2003; resolução 
CNE/CES no. 4 de 6 de abril de 2009 e resoluções no. 482 de 30 de julho de 2008 e 418 de 29 de 
setembro de 2004 ambas do CFF (Conselho Federal de Farmácia). Os mecanismos de avaliação do 
curso de graduação em Farmácia da UNIPAMPA são suficientes e adequados,  visto que tem-se 
implementados mecanismos que possibilitam a avaliação do curso por parte do corpo discente e/ou 
docente. As avaliações até então realizadas apresentam indicadores positivos para a qualidade do 
curso.O Coordenador do curso aparenta suficiente dedicação à coordenação do curso. Em reunião 
com o corpo discente e docente ficou evidenciado que o mesmo mostra-se bastante eficiente na 
condução  do  Curso.  Apesar  de  atender  aos  objetivos  propostos  quanto  ao  ensino,  pesquisa  e 
extensão esta  comissão notou que há a  necessidade premente de ser estabelecida atividades  de 
nivelamento, tendo em vista a heterogeneidade dos ingressantes. Atualmente essa atividade é vista 
como  pontual  mas  necessita  de  ser  institucionalizada.  A implementação  do  curso  mostra-se 
suficiente atendida quanto ao perfil proposto para o egresso centrando-se em: formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção a saúde, com base no rigor 
científico  e  intelectual,  capacitado  ao  exercício  de  atividades  referentes  aos  fármacos  e  aos 
medicamentos,  às  análises  clínicas  e  toxicológicas,  controle,  produção  e  análise  de  alimentos, 
pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu 
meio,  dirigindo  sua  atuação  para  a  transformação  da  realidade  em  benefício  da  sociedade. 
Considerando  a  dimensão  do  corpo  docente  (26)  temos  um  índice  de7,8  alunos/docente  e 
considerando ainda a dimensão e as condições de infraestrutura esta comissão considerou esse item 
com atendido  de forma suficiente.  A estrutura  curricular  é  adequada  e  atende perfeitamente as 
DCNs para o curso de graduação em Farmácia e  também é coerente  com o perfil  do egresso. 
Entretanto, como mencionado acima, foi verificada a necessidade de implantação de atividades de 
nivelamento. A metodologia proposta para a transmissão do conhecimento científico e tecnológico 
que permita  atender  à  concepção do curso esta  baseada nos  princípios  de aprender  a  aprender, 
aprender  a  ser  e  aprender  a  fazer.  Busca  a  formação  por  meio  de  discussões  acerca  do 
conhecimento, de práticas investigativas, de estágios supervisionados, atividades complementares e 
de  serviços  prestados  à  comunidade.  O  curso  possui  sistemas  de  acompanhamento  do  corpo 
discente através do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico). Há também o PBP (Programa de 
Bolsa  de  Permanência)  gerenciado  pela  pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  e  Comunitários. 
Evidencia-se o estímulo e incentivo ao corpo docente e discente para a realização e participação em 
atividades  acadêmicas  e  eventos  internos  bem como externos.  O estágio  supevisionado  é  bem 
conduzido, conta com regimento próprio, equipe de coordenação para acompanhamento e avaliação 
dos relatórios de estágio; porém, notou-se a ausência de Farmácia Escola e uma ênfase maior no 
estágio  em  Farmácia  Hospitalar.  As  atividades  complementares  do  curso  de  Farmácia  da 
UNIPAMPA envolvem 215 horas de Atividades Complementares de Graduação (ACG) e 90 horas 
de  Disciplinas  complementares  de  Graduação  (DCG)  o  que  totaliza  305  horas,  podendo  ser 
realizadas  na  própria  UNIPAMPA  ou  outra  IES.  Existem  normas  regulamentadas  para  o 



aproveitamento de tais atividades. 
Conceito da Dimensão 1: 4

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 5 
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) 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 4 
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 5 
2.13. Pesquisa e produção científica 4

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2 
Atualmente, o corpo docente do curso de Farmácia é formado por 26 docentes – sendo 12 da área 
básica, 11 da área específica e 01 docente que atua nas duas áreas. Todos têm pós-graduação stricto 
sensu (23 doutores e 3 mestres). Quanto ao regime de trabalho, todos trabalham sob regime de 40 
horas  com dedicação  exclusiva.  A formação  dos  professores  está  inteiramente  adequada  à  sua 
atuação.  A maior  parte  dos  docentes  (21,  81%) tem mais  de  3 anos  de  experiência  no ensino 
superior, porém 14 (54%) docentes têm tempo de experiência no curso menor ou igual a 1 ano. O 
corpo  docente,  de  forma  geral,  está  envolvido  com  atividade  de  pesquisa  na  IES,  com 
desenvolvimento de projetos e em atividades de orientação, embora os laboratórios de pesquisa 
estão sendo implantados paulatinamente. Estão em andamento 26 projetos de pesquisa, sendo 05 
financiados  pela  FAPERGS  e  03  pelo  CNPq.  A produção  científica  nos  últimos  três  anos  é 
considerada  muito  boa,  com  111  artigos  publicados  por  21  docentes  (79%),  com  média  de 
aproximadamente 4 artigos/docente (111/26). Cinco docentes publicaram ao menos 1 resumo em 
Congresso  Científico.  Três  docentes  publicaram  livros  ou  capítulos  de  livros.  Em  relação  às 
atividades  de extensão,  atualmente  estão sendo desenvolvidos  15 projetos  com participação  de 
estudantes. O colegiado de curso, denominado de Comissão do Curso de Farmácia, é estabelecido 
de acordo com o artigo 97 da Seção X do capítulo ll  do regimento geral  da IES. Este  último 
aprovado pela resolução no. 5, de 17 de junho de 2010. A Comissão é composta pelo coordenador 
do Curso, pelos docentes que atuam ou atuaram no Curso nos últimos 12 meses; representante 
discente eleito por seus pares; representantes dos técnico-administrativos em educação atuantes no 
Curso. Há reuniões periódicas para planejar, executar e avaliar as atividades acadêmicas do curso 
de  Farmácia,  viabilizar  a  construção  e  implementação  do  projeto  pedagógico  e  discutir  temas 
relacionados ao curso. O NDE foi constituído de acordo com o que estabelece o artigo 99, Seção X 
do capítulo ll do regimento geral da IES. Os professores do NDE totalizam 69% (18/26) do corpo 
docente, sendo 17 (94%) doutores e 1 (6%) mestre. Vale ressaltar que todos os professores que 
fazem  parte  do  NDE  participaram  do  processo  de  reformulção  e  implantação  do  Projeto 
Pedagógico do Curso de Farmácia. Ademais, todos os componentes do NDE também integram a 
Comissão do Curso de Farmácia. O coordenador do curso foi designado recentemente pela portaria 
no. 1502/2010, de 10 de setembro de 2010. É farmacêutico, membro do NDE, tem título de doutor 
em Ciências Farmacêuticas, regime de trabalho de 40h com dedicação exclusiva, dedicando ao 
menos 20 horas para a  atividade de coordenação.  Tem sete  anos de experiência  no magistério 
superior,  contudo,  seu tempo de vínculo  ininterrupto com o curso é  de menos  de 2 anos.  Em 
reunião com os estudantes e professores, constatou-se que o relacionamento entre coordenação e 
corpo discente e docente é considerado muito bom. O indicador 2.10 é excelente, pois a relação 



entre o número de vagas anuais autorizadas e o número “docente equivalente a tempo integral” é 
inferior a 20/1. As disciplinas do curso de Farmácia têm até cinquenta alunos para aulas teóricas. Já 
as  disciplinas  práticas  têm  um  número  variável  entre  15  e  17  alunos.
Conceito da Dimensão 2: 5.

Dimensão 3: Instalação física 
Sala de professores e sala de reuniões 4
3.2. Gabinetes de trabalho para professores 4 
3.3. Salas de aula 4 3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 5 
3.5. Registros acadêmicos 5 
3.6. Livros da bibliografia básica  (indicador de destaque)  (destaque) 4
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 
As  instalações,  em número  de  5  (cinco),  destinadas  aos  docentes,  no  Campus  Uruguaiana  da 
UNIPAMPA, atendem de forma adequada ao quesito espaço. Cumpre esclarecer que os ambientes 
ainda  estão  em fase  de  implantação  e  acredita-se  que  em um pequeno  espaço  de  tempo  essa 
dimensão será contemplada na sua totalidade. O Coordenador do Curso possui gabinete de trabalho 
adequado com espaço para atendimento ao corpo docente e discente. O NDE possui sala que atende 
aos  requisitos  de  forma  suficiente  o  que  permite  desempenhar  de  forma  adequada  as  suas 
atribuições. As salas de aula destinadas ao curso de graduação em Farmácia estão adequadas e em 
excelentes condições para as atividades nelas alocadas. A IES conta no Campus Uruguaiana sala 
dotada  com microcomputadores  com acesso  a  rede  mundial  na  proporção  de  1/30.  A rede  de 
"Internet"  é  cabeada  e  também  tem-se  o  "wire  less."
Os registros acadêmicos encontram-se totalmente informatizados e atualizados periodicamente. Os 
Professores e alunos têm acesso garantido (ao mesmo) via portal da IES; portal esse protegido por 
"login"  individual  e  senha.
A biblioteca encontra-se devidamente informatizada e o acervo é tombado junto ao patrimônio da 
IES. Atende de forma suficiente aos acadêmicos, entretanto, destaca-se problemas isolados quanto 
a  algumas  bibliografias  básicas  de  algumas  disciplinas  do  curso,  que  em algumas  encontra-se 
superdimensionada  e  os  títulos  não  são  comtemplados.
Igualmente à bibliografia básica, a complementar atende aos anseios dos usuários/alunos do curso 
de Graduação em Farmácia, apesar de se ter alguns problemas ligados ao superdimensionamento e 
também a falta de títulos. Há na biblioteca acervo atualizado de periódicos especializados, na forma 
eletrônica (informatizada) via Portal Capes. Vale ressaltar que o acervo eletrônico é acessível a 
todos os alunos do curso. A infraestrutura de laboratórios de forma geral é adequada e atende de 
forma suficiente à demanda do curso. Registra-se que a infraestrutura de laboratórios encontra-se 
em fase de implantação e, portanto, sente-se ainda a falta de algumas estruturas de laboratório que 
segundo informaçãoes serão contempladas em breve. Algumas estruturas laboratoriais necessárias 
ao  curso  encontram-se  em fase  inicial  de  implantação  cita-se  por  exemplo  :  o  laboratório  de 
análises clínicas e a Farmácia Escola; estas estruturas são importantes para a afirmação do Curso de 
Graduação  em  Farmácia  na  UNIPAMPA  –  Campus  de  Uruguaiana.
Conceito da Dimensão 3: 4 



Dimensão 4: Requisitos legais e normativos 
4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 
Sim 
4.2. Estágio supervisionado. Sim
4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 5.626/2005) Sim 
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 
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 ). Sim 
4.6. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante Diretrizes Curriculares Nacionais de cada 
curso) Sim 
4.7. NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007. Sim 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4 
O Currículo do Curso de Graduação em Farmácia da Universidade Federal do Pampa - 
UNIPAMPA, encontra-se construído e adequado com as seguintes:
i) Lei no. 9.394 de 20 de dezembro de 1996;
ii) Parecer CNE/CES no. 67 de 11 de março de 2003;
iii) Resolução CNE/CES de 19 de fevereiro de 2002;
iv) Resolução CNE/CES no. 4 de 6 de qbril de 2009;
v) Resolução CFF no. 482 de 30 de julho de 2008;
vi) Resolução CFF no. 418 de 29 de setembro de 2004.
Estando portanto atendendo plenamente as legislações e normas pertinentes ao estabelecimento da 
sua diretriz curricular.
O estágio curricular conta com 885horas/aula o que corresponde a 811,25horas/relógio. Possui 
Regulamento próprio e Professores Supervisores em número suficiente para acompanhar as 
atividades pertinentes ao mesmo.
A disciplina Libras faz parte dos conteúdos curriculares complementares com carga horária de 60 
horas/aula. Essa disciplina é ofertada de forma regular.
O Curso apresenta carga horáriade 4005,8 horas/relógio tempo mínimo de integralização de dez 
(10) semestres e máximo de quinze (15) semestres em consonância com o parecer CNE/CES 
08/2007 e resolução CNE/CES 02/2007.
A IES adquiriu recententemente equipamentos "desk traking" para facilitar o acesso de portadores 
de necessidades especiais aos pavimentos superiores.
As Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Farmácia da UNIPAMPA, prevê a realização 
de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC; tal atividade encontra-se alicerçada em Regimento 
próprio, possui professores orientadores e com critérios de aprovação devidamente estabelecidos.
O curso possui Núcleo Docente Estruturante- NDE, composto por dezoito (18) professores 
Doutores, incluindo aí o Coordenador do Curso, todos com carga horária em dedicação exclusiva. 
A constituição do NDE é realizado de acordo com o que estabelece o artigo 99 Seção X do 
regimento geral da IES.
Conceito da Dimensão 4: NAC 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 
A Comissão de Avaliação, para fins de reconhecimento do Curso de Bacharelado em Farmácia da 
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA constituída pelos professores José Gildo de Lima e 
Roldão Roosevelt Urzedo de Queiroz, realizou verificação "in loco" conforme designação de 
avalição nº 83504 e processo nº 201001408, entre os dias 27 a 30 deoutubro de 2010. O presente 
curso é ofertado no Campus-Uruguaiana da UNIPAMPA, Rod. BR 472 KM 592, s/n distrito. 
Uruguaiana - RS. Apresenta carga horária total de 4.370 horas/aulas ou 4005,8 horas/relógio, 
integralizadas no período mínimo de dez (10) semestres e no máximo quinze (15) semestres letivos. 



Atualmente oforece 50 vagas anuais, no período matutino, em regime de matrícula semestral. O 
docente disponibilizado (Portaria 1502 de 10/09/2010) para a coordenação do curso é o professor 
Andreas Sebastian Loureiro Mendez, farmacêutico e Doutor em Ciências Farmacêuticas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com regime de trabalho de dedicação 
exclusiva e boa articulação entre a direção da IES, docentes e discentes. 
As sugestões pertinentes à adequação e atualização do Curso foram feitas em reuniões realizadas 
com os professores e com os dirigentes da instituição, e encontram-se relatadas nas dimensões 
correspondentes. A IES avaliada possui coerência entre a proposta pedagógica e o curso que 
oferece, apresentando corpo docente qualificado preponderando o número de doutores. As 
instalações gerais atendem ao desenvolvimento do projeto pedagógico, apesar da inexistência de 
alguns laboratórios e de farmácia escola. Neste contexto, a comissão acredita que o número de 
vagas oferecidas no presente projeto apresenta-se coerente frente às condições observadas “in 
loco”. Considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas 
orientações do Ministério da Educação, nas diretrizes da DAES (Diretoria de Avaliação do Ensino 
Superior), e neste instrumento de avaliação, a proposta do curso de Farmácia mostra-se em boas 
condições, o que permite a sequência do seu funcionamento.
Dimensão 1- 4
Dimensão 2 - 5
Dimensão 3 - 4

CONCEITO FINAL 4 


