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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

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

educação superior, multicampi. É Pessoa Jurídica de Direito Público, com CNPJ n° 

09.341.233/0001-22. Tem foro e sede em Bagé, com endereço na Rua Carlos Barbosa, s/n, 

bairro Getúlio Vargas, Município de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96.412-420. Sua 

área de atuação é a mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul. 

A criação da UNIPAMPA teve como substratum a reinvindicação da comunidade quanto à 

necessidade de ampliação na região da oferta de ensino superior, gratuito e de qualidade. O 

atendimento a esse pleito ocorreu em 27/07/2005, em Bagé, com a presença de Luiz Inácio 

Lula da Silva, então Presidente da República. Na mesma ocasião, foi anunciada a formação do 

Consórcio Universitário da Metade Sul, que seria responsável pela implantação da nova 

universidade. Em 22/11/2005, esse consórcio foi concretizado com a assinatura de um Acordo 

de Cooperação Técnica entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Dos 10 (dez) campi que 

comporiam a UNIPMPA, coube à tutora, UFPell os campi em Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, 

Santana do Livramento e Caçapava do Sul, cujas atividades acadêmicas tiveram início em 

setembro de 2006. A tutora, UFSM, ficou com a responsabilidade de São Borja, Itaqui, 

Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel, cujas atividades tiveram início em outubro de 2006. Em 

16/03/2007 foi criada a Comissão de Implantação da UNIPAMPA. Em 11/01/2008 foi 

sancionada a Lei n° 11.640, publicada no DOU de 14/01/2008, que instituiu a Fundação 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e dá outras providências.  

Nos documentos analisados fica destacada a missão da Instituição de promover a educação 

superior de qualidade, com vistas à formação de pessoas comprometidas e capacitadas de 

atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região, do Estado e do País. Enfatiza, 

como visão, ser reconhecida como uma instituição acadêmica de excelência, integrada e 

comprometida com o desenvolvimento sustentável. 

De acordo com o Projeto Institucional da UNIPAMPA (2009), que contempla o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional. O novo PDI, 

inserido em 05/11/2010 para o período de 2010-2012, documentos complementares e 



informações da Vice-Reitoria, essa IES oferece em sua dezena de campi, 62 Cursos de 

Graduação em diferentes áreas do conhecimento, com 7.094 alunos, com 416 formados. Na 

Pós-Graduação são oferecidos 06 cursos de Mestrado (stricto sensu) e 17 Cursos de 

Especialização (lato sensu), com 315 alunos. Além do ensino são desenvolvidas atividades de 

pesquisa e de extensão universitária. A acesso à IES ocorre via SiSU-ENEM e processo seletivo 

complementar. O corpo docente é composto por 309 Doutores e 230 Mestres, totalizando 

542 professores. Os técnicos-administrativos formam um conjunto de cerca de 300 

profissionais, além de funcionários tercerizados para serviços auxiliares. 

Curso:  

O Curso de Geofísica, oferecido pela Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

no Campus 2 em Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, situa-se na Rua Pedro 

Anunciação, n° 1.011, bairro Vila Batista, com CEP 96.570-100. Esse endereço coincide com o 

informado no processo em avaliação. 

Esse Curso Superior de Graduação - código 103.574, criado em 10/07/2006, iniciou suas 

atividades em 18/09/2006. A convalidação do ato de criação pela Universidade tutora (UFPel) 

ocorreu pela Portaria n° 492, de 05/08/2009. É de modalidade presencial, periodicidade 

semestral, com integralização mínima de 08 (oito) períodos, em turno matutino. O seu acesso 

ocorre via SiSU-ENEM e por processo seletivo complementar, sendo ofertadas 40 vagas 

anuais. Atualmente, 117 estudantes estão regularmente matriculados nesse curso, estando 

os mesmos distribuídos em oito turmas. Já foram formados 35 alunos em quatro turmas 

(2010-1º/2º e 2011- 1°/2°). As disciplinas oferecidas têm carga horária total de 3.170 

horas/aula, distribuídas em 1.590h no Núcleo Básico; 1.140h no Núcleo Profissionalizante; 

240 h para Disciplinas Optativas de Graduação (DCG) e 200h para Atividades Complementares 

de Graduação (ACG). Há na matriz curricular previsão de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC 

1 e TCC 2), mas o Estágio Curricular não é obrigatório. O corpo docente atual é atualmente 

formado por 20 professores, todos com tempo integral. Ao concluir a grade curricular e 

atendendo a Instrução Normativa n° 02/2009 05/03/2009 e Resolução nº 29, 28/04l/2011, o 

aluno recebe o diploma de Bacharel em Geofísica. Esse curso, ainda em fase de consolidação, 

defronta-se com a rotatividade de docentes. Apresenta boa inserção local devido às 

características geológicas e econômicas regionais, coexistindo em um ambiente de tomada de 

crescimento socioeconômico. Em termos estadual e nacional, devido à expansão do setor 

mineral, com ênfase na pesquisa e na explotação de petróleo, assim como na hidrogeologia e 

no setor de construção civil, sua importância é muito significativa. 

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

No período entre 28 e 31 de março de 2012 esta Comissão realizou in loco a Avaliação nº 

82.844, Processo n° 2009.8512, objetivando o Reconhecimento do Curso de Geofísica, 

oferecido pela Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), no Campus 2 em 

Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Situa-se na Rua Pedro Anunciação, n° 1.011, 

bairro Vila Batista, com CEP 96.570-100. Esse endereço coincide com o informado no 



processo em avaliação. 

Sua modalidade é presencial, turno matutino, com periodicidade semestral, com períodos de 

integralização mínimo de 08 (oito) e máximo de 10 (dez) semestres. 

Inicialmente, a Comissão de Avaliação após consulta aos documentos disponibilizados no 

sistema e-Mec, elaborou a agenda de atividades, a qual foi encaminhada pela Coordenadora 

da Avaliação para os dirigentes da IES. Entre os documentos que serviram de base para a 

avaliação destacam-se: (a) Projeto Institucional, composto pelo Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e o novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para o período 

2008-2012, inserido em 05/11/2010. O contéudo do PDI está condizente com a estrutura 

determinada pelo Art.16 do Decreto n° 5.773/2006, considerando as 10 dimensões; (b) o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC)–2009; e (c) Relatório de Autoavaliação Institucional para o 

período 2008-2010. Para a completa execução da agenda ocorreu a reunião de encerramento 

com o dirigentes da IES/Curso de Geofísica às 18h30 do dia 31/03/2012. 

O processo de avaliação fluiu dentro da normalidade e os procedimentos de análise e 

verificação in loco foram realizados atendendo às normas e premissas do instrumento de 

avaliação de Cursos Superiores de Graduação (subsidiando o Ato de Reconhecimento). Esta 

Comissão entende que o Curso tem importância para a mesorregião onde está inserido, assim 

como em âmbito nacional, devido à expansão de setores que se utilizam de profissionais da 

área de Geofísica. 

 

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do docente 

com o curso 

ANGELA MARIA 

HARTMANN  
Mestrado  Integral  Estatutário  2 Mês(es) 

DELIA DEL PILAR 

MONTECINOS DE 

ALMEIDA  

Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

JOSÉ PEDRO REBÉS 

LIMA  
Doutorado  Integral  Estatutário  9 Mês(es) 

MÁRCIO ANDRÉ 

RODRIGUES MARTINS  
Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

MARCO ANTONIO 

FONTOURA HANSEN  
Doutorado  Integral  Estatutário  9 Mês(es) 

MARIO JESUS TOMAS 

ROSALES  
Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 



MAXIMILIAN FRIES  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

MIGUEL GUTERRES 

CARMINATTI  
Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

REGIS SEBBEN 

PARANHOS  
Doutorado  Integral  Estatutário  6 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  
3  

1.2. Auto-avaliação do curso  2  

1.3. Atuação do coordenador do curso  3  

1.4. Objetivos do curso (imprescindível) (imprescindível)  4  

1.5. Perfil do egresso  4  

1.6. Número de vagas  3  

1.7. Conteúdos curriculares (imprescindível) (imprescindível)  4  

1.8. Metodologia  4  

1.9. Atendimento ao discente  3  

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas  3  

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional  1  

1.12. Atividades complementares  3  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

O Curso de Geofísica encontra-se suficientemente articulado com a gestão e as políticas 

institucionais, com a implementação das ações, objetivos e cronograma previstos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). O Curso de Geofísica, modalidade presencial, é 

ministrado em dois períodos letivos anuais, caráter diurno. São oferecidas 40 vagas anuais e o 

ingresso é feito através do processo SiSU, conforme Instrução Normativa n° 02/09 de 05 de 

março de 2009. A Instituição possui uma CPA com representatividade, que realizou apenas 01 

avaliação, de conteúdo geral para o período 2008-2010. As suas proposições, ainda não foram 



implementadas em forma de ações acadêmicas – administrativas, por ter sido criada 

recentemente. O coordenador do curso, Prof. Mário Jesus Tomas Rosales, tem titulação de 

Doutor, com experiência profissional na área do curso, experiência profissional no magistério 

superior, na educação profissional e na gestão acadêmica, com 18 anos, conforme atestado 

na documentação analisada e informado em reunião. Dedica 08 horas à coordenação do 

curso. Os objetivos desse curso expressam de forma plena o compromisso institucional na 

formação acadêmica-profissional e humana do egresso, os qualificando para atuar no 

mercado de trabalho, com responsabilidade social. O perfil profissional do egresso expressa 

plenamente as competências necessárias para a sua atuação. A matriz curricular contempla 

disciplinas para o desenvolvimento das habilidades do Geofísico. Em entrevista com os alunos 

observou-se que eles têm uma percepção clara de suas competências e habilidades. Os 

conteúdos curriculares apresentados no PPC encontra-se plenamente definidos, atualizados e 

coerentes com os objetivos do curso e perfil do egresso. A carga horária é plenamente 

adequada ao alcance dos objetivos do curso. Há atividades extraclasse que contemplam 

suficientemente a carga horaria prevista e formalmente reconhecidas como atividades 

complementares, tudo respaldado por atos formais. As práticas do curso estão 

comprometidas com a interdisciplinaridade, contextualização e formação de profissionais 

autônomos e cidadãos, de forma plena. Os docentes são estimulados a realizarem práticas 

interdisciplinares com troca de experiências e também trabalhos de campo para que ocorra a 

relação teoria-prática. O curso implementou, de forma suficiente, o plantão de dúvidas, onde 

cada professor destina 01 hora semanal para atendimento ao aluno. Conta ainda com 

programas de monitoria voluntária. Não há apoio psicopedagógico. Os alunos de Geofísica 

participam de eventos nacionais e internacionais (congressos, seminários, palestras), de 

forma suficiente. Existe na UNIPAMPA o Programa de Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico 

(PBDA). Não existe estágio supervisionado na matriz curricular. No entanto, o aluno pode vir a 

fazer estágio, com no máximo 100 horas, dentro das atividades complementares previstas na 

grade. 

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  4  

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso  2  



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

2.7. Titulação do corpo docente (imprescindível) (imprescindível)  5  

2.8. Regime de trabalho do corpo docente (imprescindível) (imprescindível)  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  5  

2.12. Número médio de disciplinas por docente  2  

2.13. Pesquisa e produção científica  3  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

O NDE, conforme atestado em documentos é composto pelo Coordenador do Curso e por 

mais 5 docentes, designados pela Portaria n° 1.542 de 28/09/2011. Todos eles participam da 

implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso de forma plena. O NDE é 

composto por docentes que compõem o quadro efetivo do curso de Geofísica. Todos 

possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, sendo 05 

Doutores e 01 Mestre. Como observado nos contratos de trabalho da IES e em reunião com 

os participantes do NDE, constatou-se que todos professores desse núcleo são contratados 

em regime de trabalho de tempo integral. O atual coordenador do curso, Prof. Mário Jesus 

Tomas Rosales, tem graduação em Geofísica, titulação de Doutor, com experiência no 

magistério superior de 04 anos. Foi verificado na avaliação in loco que o coordenador tem 

regime de trabalho em tempo integral., mas o número de horas dedicadas à coordenação é 

de apenas 08 horas semanais. O Colegiado de Curso está legalmente constituído, com as 

devidas representações docente e discente. Tem funções deliberativa e consultiva, com 

representatividade plena. O corpo docente é composto por 20 professores. No momento da 

avaliação 05 professores não mais pertenciam ao quadro, havendo a inclusão dos 

professores: Aline Lopes, Vinicius Oliveira, André Alvarenga, George Maciel, Marcos 

Frichmbruder, Luiz Delfino, Anelise Schmith, Felipe Caron, Carlos Senise, Caroline Wagner, 

Osmar Giuliani. Destes 17 são Doutores (87%) e 03 são Mestre (15%). Conforme observado 

nos documentos comprobatórios (contratos), todos possuem tempo integral. Constatou-se 

que 65% dos docentes do curso têm experiência acadêmica na educação superior ou na 

educação profissional de no mínimo três anos. Constam no PPC que são ofertadas 40 vagas 

anuais. Atualmente 117 estudantes estão regularmente matriculados nesse curso. O número 

de docente equivalente é de 20, pois todos os docentes trabalham em tempo integral. Da 

análise do PPC constatou-se que todas as disciplinas têm efetividade teórica, com até 40 

alunos por turma. A média de disciplinas ministradas no curso de geofísica, por semestre, é 



3,25 por docente. 

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  4  

3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática  5  

3.5. Registros acadêmicos  5  

3.6. Livros da bibliografia básica (imprescindível) (imprescindível)  5  

3.7. Livros da bibliografia complementar  5  

3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes  3  

3.9. Laboratórios especializados (imprescindível) (imprescindível)  3  

3.10. Infra-estrutura e serviços dos laboratórios especializados  3  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

As atividades acadêmicas da unidade estão sendo desenvolvidas em instalações físicas 

adequadas. Os prédios estão bem localizados, com fácil acesso, com amplo estacionamento. 

Os alunos são acomodados em cadeiras estofadas, com mesas individuais e as salas são bem 

iluminadas e arejadas. O sistema de segurança é eficiente, com entrada permitida apenas 

para os acadêmicos e comunidade externa por meio de identificação. Não há uma cantina ou 

Restaurante Universitário para a comunidade acadêmica. Os laboratórios de informática são 

bem instalados e confortáveis com equipamentos dispostos em bancadas. A biblioteca 

oferece boas condições de uso, com várias mesas para estudo coletivo. As cabines individuais 

estão em processo licitatório. Os alunos têm acesso aos livros diretamente nas prateleiras, 

contando com o apoio de uma bibliotecária. O Campus 2 é limpo, organizado e bem 

distribuído. O Diretor dessa unidade é atuante e presente. Todos os docentes têm gabinetes 

de trabalho, sendo divididos entre dois ou três professores, inclusive as utilizadas pelo 

Coordenador do Curso e pelos membros do NDE. Há disponibilidade de computadores com 

internet, impressora e telefone. Atendem aos requisitos de dimensão: limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade. O aspecto acústico cumpre parcialmente as 



condições de isolamento de fontes de ruído. O Curso de Geofísica disponibiliza dois 

Laboratórios de Informática, divididos em ambientes, com um total de 30 computadores, com 

acesso à internet, que atendem suficientemente aos 117 alunos matriculados, na proporção 

de 01 computador para cada 4 alunos. Há softwares específicos para os diferentes métodos e 

técnicas geofísicas. O setor de informações acadêmicas é totalmente informatizado através 

do sistema (SIE), e operacionalizado pela Secretaria Acadêmica, que registra as informações 

de cada aluno do curso, descrevendo a sua situação de forma plena. No PPC, em todas as 

disciplinas há a indicação do número mínimo de três obras para a bibliografia básica. 

Observou-se in loco que grande parte da bibliografia básica indicada no PPC consta no acervo 

da biblioteca do Campus 2. Os exemplares estão informatizados, atualizados e tombados 

junto ao patrimônio da Campus 2. Há uma média de 01 (um) exemplar para cada 5 (cinco) 

alunos. Na avaliação in loco, também constatou-se que o acervo das referências 

complementares atende plenamente às indicações referidas nos programas de disciplinas. Os 

exemplares estão informatizados, atualizados e tombados junto ao patrimônio do Campus 2. 

A biblioteca possui títulos eletrônicos de periódicos especializados, indexados e correntes, 

além de títulos de jornais e revistas. Esse acervo abrange suficientemente as principais áreas 

temáticas do curso. O convênio com o Portal CAPES está vigente e aberto para acessos. São 

disponibilizados os Laboratórios Física, Química, Mineralogia/Petrografia, Aerofotogrametria 

e Geofísica, o qual está em ambiente de dimensões muito restritas para a quantidade de 

equipamentos. Os espaços, equipamentos, serviços e a relação aluno/equipamento atendem 

suficientemente às necessidades do curso.  

Conceito da Dimensão 3  

4  

REQUISITOS LEGAIS  

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs)  
Sim  

Critério de análise:  

O currículo apresenta plena coerência com as DCNs?  
 

4.2. Estágio supervisionado.  Não  

Critério de análise:  

Está prevista, na matriz curricular, e com carga horária adequada, a oferta de estágio 

supervisionado, com seu respectivo regulamento?   

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

Critério de análise:  



a) O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, como disciplina 

obrigatória? (quando se tratar de curso de licenciatura ou de fonoaudiologia) ou b) O 

PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, como disciplina optativa 

? (quando se tratar dos demais cursos superiores)  
 

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  

Critério de análise:  

O curso possui carga horária igual ou superior ao previsto na legislação?  
 

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  

Critério de análise:  

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida?   

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

Curriculares Nacionais de cada curso)  
Sim  

Critério de análise:  

Há previsão de Trabalho de Conclusão de Curso, com conteúdo fixado e regulamentação 

contendo critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação e diretrizes técnicas 

relacionadas à sua elaboração?   

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

Critério de análise:  

O Curso possui NDE (Núcleo Docente Estruturante) responsável pela formulação do 

projeto pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, com titulação em 

nível de pós -graduação stricto sensu e contrato de trabalho que assegure 

preferencialmente dedicação plena ao curso e experiência docente?  
 

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

Os conteúdos curriculares apresentados no PPC encontra-se plenamente definidos, 

atualizados e coerentes com os objetivos do curso e perfil do egresso. A carga horária é 



plenamente adequada ao alcance dos objetivos do curso. Não está prevista na matriz 

curricular a oferta de estágio supervisionado. No entanto o aluno pode fazer estágio, como 

Atividade Complementar, porém sem supervisão, com carga horária até 100 horas. O PPC não 

prevê a inserção de Libras na grade curricular do curso, como disciplina optativa. O curso 

prevê carga horária de 3.170 para sua integralização, conforme previsto em Legislação, sendo 

que 1.590 horas são do Núcleo Básico, 1.140 horas do Núcleo Profissionalizante, 240 horas 

em Disciplinas Complementares de Graduação (DCG) e 200 horas em Atividades 

Complementares de Graduação (ACG). O TCC compreende 420 horas totais que estão 

incluídas no Núcleo Profissionalizante. Os alunos desenvolverão um trabalho de graduação 

em duas etapas, desde a elaboração de um projeto e sua defesa (TCC I) até a elaboração e 

defesa de uma monografia de final de curso (TCC II). 

O Campus de Caçapava do Sul, apresenta condições de acesso para pessoas com mobilidade 

reduzida, inclusive com elevador de acesso aos pavimentos superiores.  

O NDE está plenamente estruturado, com participação de 06 professores, sendo 05 Doutores 

e 01 Mestre. É responsável pelo acompanhamento da implementação das políticas 

institucionais constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional, no âmbito do curso e do 

PPC, com reuniões periódicas, ou quando se fizerem necessárias. 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final:  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

O processo de avaliação fluiu dentro da normalidade e os procedimentos de análise e 

verificação in loco foram realizados atendendo às normas e premissas do instrumento de 

avaliação de Cursos Superiores de Graduação (subsidiando o Ato de Reconhecimento). Esta 

Comissão tendo realizado as considerações sobre cada uma das três Dimensões avaliadas e, 

complementarmente sobre os Requisitos Legais e Normativos, atribuiu, consequentemente, os 

seguintes conceitos por Dimensão: 

 

Dimensão1 – Organização Didático-Pedagógica: suficiente (3 ) 

Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial: Plenamente ( 4 ) 

 

Dimensão3 – Infraestrutura: Plenamente ( 4 ) 

 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referencias de qualidade dispostos na 

legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

CONAES e neste Instrumento de Avaliação, o Curso de Geofísica apresenta um perfil Pleno de 

qualidade. Nota Final: 4 

CONCEITO FINAL  

4  

 

 


