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 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:   



A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - CNPJ: 09.341.233/0001-22, 
Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal, com sede em Bagé/RS à RUA GENERAL OSORIO, 
900, CEP: 96400100, possui 10 campi, sendo um deles em Jaguarão-RS. A UNIPAMPA foi criada 
em 11 de janeiro de 2008, através da Lei 11.640. 

A UNIPAMPA, campus Jaguarão, esteve em prédio alugado até recentemente, mas atualmente 
já se encontra em prédio próprio à Rua Conselheiro Diana, nº 650. - Jaguarão/RS - Cep: 96300-
000.  A  criação  do  campus  Jaguarão,  assim  como  os  outros  9  campi  tem  como  ato  legal  a  
mesma lei, Lei 11.640 de 11 de Janeiro de 2008. 

Quanto à missão a Universidade Federal do Pampa, como instituição social comprometida com 
a ética, fundada em liberdade, respeito à diferença e solidariedade, assume a missão de 
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. Quanto ao perfil a UNIPAMPA, como universidade pública, deve proporcionar uma 
sólida formação acadêmica generalista e humanística aos seus egressos. Essa perspectiva inclui 
a formação de sujeitos conscientes das exigências éticas e da relevância pública e social dos 
conhecimentos, habilidades e valores adquiridos na vida universitária e inserção em 
respectivos contextos profissionais de forma autônoma, solidária, crítica, reflexiva e 
comprometida com o desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis, objetivando a 
construção de uma sociedade justa e democrática. 

A região em que a UNIPAMPA está inserida já ocupou posição de destaque na economia 
gaúcha. Ao longo da história, porém, sofreu processo gradativo de perda de posição relativa 
no conjunto do estado. Em termos demográficos, registrou acentuado declínio populacional. 
Sua participação na produção industrial foi igualmente decrescente. O município de Jaguarão é 
conhecido por suas belas portas e está conservada e preservada por seus habitantes, exceto a 
Enfermaria Militar. Os exemplos de Arquitetura Eclética do centro da cidade datam de 1876 e 
de 1920, com frisos e marquises, e portas em estilo artesanal português. Jaguarão tem vários 
pontos turísticos como a Ponte Internacional Barão de Mauá inaugurada em 1930, uma das 
maiores obras da fronteira unindo Jaguarão a Rio Branco, Uruguai. A economia da região é 
baseada na pecuária, agricultura com predominância da cultura de arroz e comércio 
diversificado. 

O Campus Jaguarão iniciou suas atividades em setembro de 2006 com os cursos de Pedagogia 
e  Licenciatura  em  Letras.  Hoje  conta  com  cinco  cursos  de  graduação,  um  curso  de  pós-
graduação lato sensu e um curso stricto sensu. O campus apresenta mais de 10 projetos de 
extensão e vários projetos de pesquisa vinculados, principalmente, ao mestrado em educação.  

  

Curso:   

O  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  do  Turismo  é  mantido  pela  FUNDACAO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA, Campus Jaguarão à Rua Conselheiro Diana, 
nº650. - Jaguarão/RS, foi criado através da Ata n. 06 do Consuni UNIPAMPA de 9 de junho de 
2009, com oferta de 50 vagas anuais, no turno noturno, com carga horária de 1680 horas. 



Começou a funcionar em 22/03/2010 e seu ato autorizativo foi validado pela Portaria 1776 de 
07/12/2011, da reitoria da UNIPAMPA. Os tempos mínimo e máximo para integralização são, 
respectivamente,  5  e  8  semestres.  O  Coordenador  de  Curso  Prof.  Dr.  Daniel  Hauer  Querioz  
Telles é graduado e mestre em Geografia pela UFPR, tem doutorado em Planejamento 
Territorial do Turismo pela USP. Tem experiência profissional em Gestão e Consultoria 
Ambiental e Turística, está na IES desde 2010 e efetivo a partir de 2011. Foi nomeado 
Coordenador do Curso de Gestão de Turismo através da Portaria n 1682 de 9 de novembro de 
2011, publicada em D.O. n. 216 de 10 de novembro de 2011. O NDE foi instituído através da 
ata 08/2010. Desde então, o NDE passou por reformulações em sua composição, sendo que a 
Prof.  Angela  Ribeiro  e  o  Prof.  Daniel  Telles  sempre  fizeram  parte  deste  Núcleo.  Já  os  outros  
membros foram substituídos. Atualmente, além deos dois professores que permaneceram, é 
composto pelas professores Carmem Nogueira, Elizângela Carvalheiro, Juliana Jasper e Vera 
Guimarães, sendo 4 doutores e dois mestres. Todos tem dedicação exclusiva à universidade. A 
maioria dos professores do Curso foram contratados entre 2010 e 2011, já que o Curso é 
recente. O tempo médio de permanência é de cerca de 1 ano e meio.   

 SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:   

O  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  do  Turismo  da  UNIPAMPA  –  Campus  Jaguarão  é  
oferecido na modalidade presencial, turno noturno e se encontra no endereço apensado no e-
mec Rua Conselheiro Diana, nº 650. - Jaguarão/RS. Foram analisados PDI, PPC, relatórios de 
autoavaliação e demais relatórios da IES estando todos dentro do prazo de validade. Esse PDI 
está  condizente  com  a  estrutura  determinada  pelo  art.  16  do  Decreto  n°  5.773/2006  e  seu  
conteúdo contempla todas as informações demandadas. A visita in loco, mostrou coerência 
entre  o  que  há  na  IES  e  as  leituras  prévias  feitas  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC)  e  o  
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A IES anexou ao e-mec os documentos 
indispensáveis e fundamentais para análise preliminar da Comissão Avaliadora. Foi 
elaborado/discutido previamente um cronograma de atividades a ser desenvolvido na IES, pela 
Comissão Avaliadora e os dirigentes para a visita “in loco”, o que se efetivaria – tal como se 
efetivou - no período de 04 a 07 de novembro de 2012. No primeiro dia a comissão constituída 
pelos professores Lenir Maristela Silva e Edvani CurtiI Muniz iniciou os trabalhos reunindo-se 
com a Direção do Campus, com o vice-reitor, com o coordenador do curso e a coordenadora 
substituta. A IES disponibilizou toda a documentação com presteza e organização, instalou a 
Comissão em sala privativa e com equipamentos de qualidade e apoio técnico. Quanto aos 
aspectos positivos, destaca-se a ótima relação e a pró-atividade entre a Direção, coordenação, 
colaboradores, professores e estudantes. O Curso apresenta poucas fragilidades, 
principalmente na dimensão da infraestrutura. Além disso, os estudantes demandam a análise 
da viabilidade de atendimento à reivindicação de criação do bacharelado, ampliando o Curso 
em mais um ano e meio, dando a opção de o estudante optar pelo Tecnólogo e/ou 
bacharelado. Além disso, há também uma forte reivindicação de ônibus para o Campus, já que 
atualmente conta apenas com um micro-ônibus para as aulas de campo e projetos de 
extensão.   

 DOCENTES 



Nome do Docente Titulação  Regime Trabalho  Vínculo Empregatício  Tempo de vínculo 
initerrupto do docente com o curso  

ADELMIR FIABANI  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  

Alan Dutra de Mello  Mestrado  Integral  Estatutário  18 Mês(es)  

Angela Mara Bento Ribeiro  Mestrado  Integral  Estatutário  25 Mês(es)  

CARLOS GARCIA RIZZON  Doutorado  Integral  Estatutário  29 Mês(es)  

Carmen Regina Dornelles Nogueira  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

DANIEL HAUER QUEIROZ TELLES  Mestrado  Integral  Estatutário  27 Mês(es)  

ELIZANGELA MARIA CARVALHEIRO  Doutorado  Integral  Estatutário  16 Mês(es)  

Fernanda Maria Duarte Severo  Doutorado  Integral  Estatutário  14 Mês(es)  

Juliana Rose Jasper  Mestrado  Integral  Estatutário  13 Mês(es)  

Juliane Conceição Primon Serres  Doutorado  Integral  Estatutário  13 Mês(es)  

LETICIA GARCIA FERRAZ  Especialização  Integral  CLT  1 Mês(es)  

Luciana Castro  Mestrado  Integral  Estatutário  9 Mês(es)  

MAURICIO AIRES VIEIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  29 Mês(es)  

Patricia Flores Ferrari  Mestrado  Parcial  CLT  5 Mês(es)  

VERA MARIA GUIMARAES  Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es)  

 CATEGORIAS AVALIADAS 

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

1.1. Contexto educacional  5   

Justificativa para conceito 5: null   

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  5   

Justificativa para conceito 5: null   

1.3. Objetivos do curso  5   

Justificativa para conceito 5: null   

1.4. Perfil profissional do egresso  5   

Justificativa para conceito 5: null   



1.5. Estrutura curricular  (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, 
caso estejam contempladas no PPC)  5   

Justificativa para conceito 5: null   

1.6. Conteúdos curriculares  5   

Justificativa para conceito 5: null   

1.7. Metodologia  5   

Justificativa para conceito 5: null   

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

Justificativa para conceito NSA: Não é obrigatório a presença de estágio.   

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades 
complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes 
não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares  5   

Justificativa para conceito 5: null   

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

Justificativa para conceito NSA: Não é obrigatório para Tecnologia   

1.11. Apoio ao discente  4   

Justificativa para conceito 4: null   

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  4   

Justificativa para conceito 4: null   

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e 
presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade 
a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso é presencial   

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem  5   

Justificativa para conceito 5: null   

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam 
material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de 



autorização, considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso é presencial   

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para cursos 
presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e 
estudantes no PPC, obrigatório para cursos a distância  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso é presencial   

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem   4   

Justificativa para conceito 4: null   

1.18.  Número  de  vagas    (Para  os  cursos  de  Medicina,  considerar  também  como  critério  de  
análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de 
saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à matricula total 
prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) 
ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um egresso 
treinado em urgência e emergência; atendimento primário e secundário capaz de diagnosticar 
e tratar as principais doenças e apto a referir casos que necessitem cuidados especializados)  5   

Justificativa para conceito 5: null   

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

Justificativa para conceito NSA: O Curso é de Tecnologia   

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

Justificativa para conceito NSA: O Curso é de Tecnologia   

1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 
cursos   NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso é de Tecnologia   

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 
cursos    NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso é de Tecnologia   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1   

A  instalação  da  UNIPAMPA  na  região  do  RS  tem  um  propósito  de  contribuir  com  o  
desenvolvimento regional. É visível tanto no PPC, quanto nas falas de estudantes, professores 
e comunidade o importante papel do Curso de Turismo para o desenvolvimento econômico-



social. Expressão disso é o perfil do egresso e as atividades de extensão direcionadas ao 
turismo social e devido ao funcionamento do curso em período noturno. A proposta curricular 
é permeada de transversalidade dos conhecimentos e o campus tem como objetivo 
aprofundar o debate nas questões fronteiriças, culturais e do patrimônio em suas diversas 
expressões. Como exemplo de expressão disso é o projeto que está sendo implantado do 
Centro de Interpretação do Pampa, local onde existem ruínas da Enfermaria Militar. Levando 
em consideração as vocações regionais, os objetivos do Curso apresentam excelente 
coerência, em uma análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, 
estrutura curricular e contexto educacional. O perfil profissional expressa, de maneira 
excelente, as competências do egresso, pois inclui uma solidez de formação generalista, 
interdisciplinar, técnica e cultural, além de contemplar a formação humanística e social. A 
estrutura curricular implantada contempla, de maneira excelente, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total 
(em horas), articulação da teoria com a prática. Conta com 1680 horas sendo 74% teóricas e 
36% práticas. Conta com aulas de campo integradas, projeto aplicado e práticas profissionais. 
Os conteúdos curriculares implantados possibilitam, de maneira excelente, o desenvolvimento 
do perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e adequação da bibliografia. As 
atividades pedagógicas apresentam excelente coerência com a metodologia implantada. Como 
exemplos citam: as aulas de campo integradas, projeto aplicado, atividades complementares e 
práticas profissionais. Isso pode ser comprovado na reunião com os estudantes. 

Apesar de não ser obrigatório para as graduações em Tecnologias o Curso possui Atividades 
Complementares de Graduação (ACG) porque são exigidas para integralização curricular na 
Unipampa (Resolução nº 29/Unipampa, 2011). Essas atividades estão regulamentadas. O apoio 
ao discente implantado contempla muito bem os programas de apoio extraclasse e 
psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas como 
atividades complementares e de participação em centros acadêmicos e em intercâmbios. O 
atendimento pedagógico ao discente da UNIPAMPA conta com vários núcleos e programas. Há 
vários Programas de Bolsas: PBI, PNAES, PBP, PBDA, PET, PROEXT/MEC/Sesu. As ações 
acadêmico-administrativas, em decorrência das avaliações no âmbito do curso, estão muito 
bem implantadas. O curso não tem CPC e não tem nota de ENADE, mas realiza sua auto-
avaliação e avaliação do PPC com critérios. Os estudantes demonstraram bastante 
participação  na  construção  do  Curso  referindo-se  ao  PPC  e  ao  diálogo  permanente  com  os  
docentes e coordenação. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) implantadas no 
processo de ensino-aprendizagem permitem executar, de maneira excelente, o projeto 
pedagógico do curso. Para atividades práticas o curso já utiliza a sala de informática e o 
laboratório de agenciamento com softwares instalados. O campus tem rede WIFI e as salas de 
aula possuem projetos de multimídia. Os procedimentos de avaliação implantados utilizados 
nos processos de ensino-aprendizagem atendem, muito bem, à concepção do curso definida 
no PPC. O número de vagas implantadas corresponde, de maneira excelente, à dimensão do 
corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. O Curso possui um quadro de 15 
professores e são ofertadas 50 vagas por ano de ingressantes brasileiros e 05 vagas para 
ingressantes uruguaios fronteiriços. 

Conceito da Dimensão 1   



4.8   

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

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE  3   

Justificativa para conceito 3: null   

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  5   

Justificativa para conceito 5: null   

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância   (Indicador específico 
para cursos a distância)  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado, Tecnologo em Gestão de Turismo, é 
presencial.   

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) 
coordenador (a)  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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

Justificativa para conceito 5: null   

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

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é presencial.   

2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, considerar os docentes 
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)  5   

Justificativa para conceito 5: null   

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas)   5   

Justificativa para conceito 5: Entre os 15 docentes, 9 são doutores. O que equivale a 60% de 
doutores.   

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os 
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a 
figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e 



menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a 60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou 
igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou igual a 80%)  5   

Justificativa para conceito 5: null   

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

Justificativa para conceito 5: null   

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)   Obrigatório para 
cursos de licenciatura, NSA para os demais  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é Tecnologo em Gestão de Turismo.   

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

Justificativa para conceito 4: null   

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

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é Tecnologia em Gestão do Turismo, é 
presencial.   

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   4   

Justificativa para conceito 4: null   

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas)   4   

Justificativa para conceito 4: null   



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

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado, para fins de reconhecimentoo do curso, é 
Tecnologo em Gestão de Turismo, presencial.   

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

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é modalidade presencial.   

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA para cursos 
presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 
20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004   
NSA   

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é da modalidade presencial, não oferece 
componentes curriculares a distancia.   

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório para o 
curso de Medicina, NSA para os demais cursos   NSA   

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é Tecnologo em Gestão de Turismo.   

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de 
Medicina, NSA para os demais cursos    NSA   

Justificativa para conceito NSA: O curso avaliado é Tecnologo em Gestão de Turismo.   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2   

O NDE é composto por 6 (seis) docentes do curso, sendo que a maioria deles participaram da 
implantação do PPC e estão empenhados na consolidação do curso. Destes, 100 % possui 
titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, e 66.6% possuem 
título  de doutor.  Todos os  docentes  do NDE são contratados,  em caráter  efetivo,  em tempo 
integral, inclusive, com dedicação exclusiva. O coordenador do Curso avaliado possui 
graduação e mestrado em Geografia e doutorado em Desenvolvimento e Planejamento 
Territorial do Turismo. Possui experiência de magistério superior de três (3) anos. Possui 
experiência profissional na área do curso avaliado de 4 (quatro) anos, excluído o período do 
magistério superior. Considerando em uma análise sistêmica e global, incluídos os aspectos: 
gestão do curso, relação com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados 
superiores, a atuação do coordenador é excelente. O colegiado do curso, que possui 
representatividade e importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos do curso, se reúne 



de forma regular como comprovado por meio de documentos oficiais. Sua constituição e suas 
atribuições são regulamentadas na IES. 14 dos 15 docentes do curso apresentam titulação 
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, sendo que 60 % deles possuem título de 
doutor. 80% dos docentes do curso tem experiência profissional, excluídas as do magistério 
superior, maior que 3 anos. Do quadro de docentes (15), 11 deles tem experiência no ensino 
superior maior que 2 anos. A produção científica, artística e cultural dos docentes é 
considerada boa, levando-se em conta que vários dos projetos executados são na direção da 
inclusão social e melhoria das condições locais e regionais no que tange ao incremento do 
turismo e suas formas de atuação no desenvolvimento político-social regional.   

Conceito da Dimensão 2   

4.4   

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

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de autorização, 
considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  2   

Justificativa para conceito 2: null   

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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

Justificativa para conceito 3: null   

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  4   

Justificativa para conceito 4: null   

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização, considerar 
os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  4   

Justificativa para conceito 4: null   

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia básica 
disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1 título 
virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passam a figurar da 



seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 – de 
6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)  4   

Justificativa para conceito 4: null   

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia 
complementar  disponível  para  o  primeiro  ano  do  curso,  se  CSTs,  ou  dois  primeiros  anos,  se  
bacharelados/licenciaturas)  4   

Justificativa para conceito 4: null   

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

Justificativa para conceito 4: null   

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 
especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da 
sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  4   

Justificativa para conceito 4: null   

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 
especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da 
sede e dos polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  4   

Justificativa para conceito 4: null   

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 
especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da 
sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca  4   

Justificativa para conceito 4: null   

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)   NSA para 
cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso é presencial.   



3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de direito 
(presencial e a distância), NSA para os demais cursos    NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Tecnologia em Gestão de Turismo.   

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação   
Obrigatório para cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos   NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Tecnologia em Gestão de Turismo.   

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   Obrigatório para o curso de 
Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam unidades hospitalares de ensino e 
complexo assistencial no PPC  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Tecnologia em Gestão de Turismo.   

3.16.  Sistema de referência  e  contrarreferência    Obrigatório  para  o  curso de Medicina,  NSA 
para os demais cursos   NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Tecnologia em Gestão de Turismo.   

3.17.  Biotérios    Obrigatório  para  o  curso  de  Medicina,  NSA  para  os  demais  cursos  que  não  
contemplam biotério no PPC  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Tecnologia em Gestão de Turismo.   

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

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

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Tecnologia em Gestão de Turismo.   

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 
cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC   NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Tecnologia em Gestão de Turismo.   

3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 
cursos que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC   NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso avaliado é Tecnologia em Gestão de Turismo.   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3   

Foi verificado que existe um local específico para o Coordenador do Curso, mas este é 
compartilhado com os demais coordenadores de curso da UNIPAMPA-Jaguarão, atualmente 
com 05 (cinco) cursos. Existe uma sala exclusiva para os docentes do curso (cerca de 30 m2) 
com boa infra-estrutura, rede wi-fi, computadore ligados a impressora, etc. As salas de aula 
são amplas, adequadas para o fim ao qual se destinam, em termos de iluminação, ventilação, 



mobiliário computador, multimídia, etc. O alunos tem acesso a equipamentos de informática . 
A IES disponibiliza um laboratório de informática com 40 máquinas, em excelente estado de 
conservação, ligadas a internet para todos os cinco cursos. Um estagiário bolsista dá 
assistência para o laboratório de informática. A biblioteca é instalada em um espaço onde os 
usuários podem se movimentar com tranqüilidade. É relativamente ampla, considerando o 
estágio atual da UNIPAMPA-Jaguarão. Um fator relevante que deve ser mencionado é que a 
biblioteca  é  aberta  a  toda  a  comunidade  local  e  regional.  Funciona  das  08  às  22  h,  
ininterruptamente e aos sábados das 08 até as 16 h. A biblioteca é coordenada por servidores 
com formação em biblioteconomia. Os alunos tem acesso direto ao acervo bibliográfico e 
todas as obras estão catalogadas. O acervo está informatizado e tombado junto ao patrimônio 
da IES. Os livros são adquiridos em períodos específicos (dois períodos ao ano), considerando 
as solicitações dos docentes. Foi verificada a existência de periódicos especializados, indexados 
e correntes, sob a forma impressa ou virtual com possibilidade de acesso de forma excelente, 
atendendo as principais áreas do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo. Com relação aos 
laboratórios especializados, o Curso possui um Laboratório de agenciamento turístico, amplo, 
muito bem equipado, que permanece aberto com atendimento de uma professora e um 
estagiário. A IES possui estrutura implantada funcionando na maior parte para atender pessoas 
com  necessidades  especiais,  de  acordo  com  o  Dec.  N°  5.296/2004,  com  exceção  dos  
elevadores que ainda não estão funcionando por problemas elétricos, mas que já estão sendo 
solucionados.   

Conceito da Dimensão 3   

3.6   

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS   

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm Diretrizes 
Curriculares Nacionais  Sim   

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?    

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

Critério de análise:   

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

Há disciplina Eletiva de História da África e da Cultura Afro-brasileira, além da contextualização 
dos conhecimentos pertinentes a essa temática em disciplinas obrigatórias.   

4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996)   Sim   



Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?     

Dos 15 docentes do Curso 9 são doutores, 5 são mestres e 1 é especilalista.   

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)  Sim   

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

O NDE atende à normativa pertinente?    

O NDE atende a resolução do CONAES e foi instituído através da ata 
08/2010/UNIPAMPA/Jaguarão. De lá até a presente data sofreu reformulações em sua 
composição,  sendo  que  a  Prof.  Angela  Ribeiro  e  o  Prof.  Daniel  Telles  sempre  fizeram  parte  
deste Núcleo, já os outros membros foram substituídos. Atualmente, além desses dois 
professores é composto pelas professores Carmem Nogueira, Elizângela Carvalheiro, Juliana 
Jasper e Vera Guimarães, sendo 4 doutores e dois mestres. Todos tem dedicação exclusiva à 
universidade. A maioria dos professores do Curso foram contratados entre 2010 e 2011, já que 
o Curso é recente. O tempo médio de permanência é de cerca de 1 ano e meio.   

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

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

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

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

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

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

4.7.  

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



NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso é de Tecnologia   

Critério de análise:   

O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?    

4.8.  

Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 
/2002 (Licenciaturas) 

 NSA   

Justificativa para conceito NSA: Não há resolução e nem menção no catálogo nacional sobre a 
integralização do Curso de Gestão de Turismo. No entanto, no PPC do Curso os tempos mínimo 
e máximo para integralização, são respectivamente 5 e 8 semestres.   

Critério de análise:   

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?    

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

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

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

A sede da IES é recém construída, atende as normas para acessibilidade em cerca de 80%, 
exceto os elevadores que ainda não estão funcionando por problemas com a rede de energia 
elétrica que já estão sendo solucionados pela companhia de energia do RS.   

4.10. Disciplina de Libras  (Dec. N° 5.626/2005)   Sim   

Critério de análise:   

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

A disciplina de Libras é ofertada no Curso de Gestão de Turismo como disciplina eletiva.   

4.11.  Prevalência  de  Avaliação  Presencial  para  EAD   (Dec.  N°  5622/2005  art.  4  inciso  II,  §  2)    
NSA   

Justificativa para conceito NSA: O Curso é presencial   

Critério de análise:   



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

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

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual?     

Todas as informações acadêmicas necessárias sobre o Curso estão disponibilizadas nas formas 
impressas e também virtuais atendendo a Portaria normativa n. 40/2007 e n. 23/2010 sobre o 
e-mec.   

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002)   Sim   

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

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

Foi possível identificar nas falas dos estudantes e docentes o compromisso com uma formação 
com ênfase no desenvolvimento sustentável regional em todas as perspectivas, o que implica 
necessariamente em reflexões e estudos pautados na lógica da educação ambiental. Há uma 
forte preocupação com a manutenção/valorização da identidade local.   

DISPOSIÇÕES LEGAIS   

Atualmente, o NDE é composto pelos professores Daniel Telles, Angela Ribeiro, Carmem 
Nogueira, Elizângela Carvalheiro, Juliana Jasper e Vera Guimarães, sendo 4 doutores e dois 
mestres. Todos tem dedicação exclusiva à universidade. A maioria dos professores do Curso foi 
contratada entre 2010 e 2011, já que o Curso é recente. O tempo médio de permanência é de 
cerca de 1 ano e meio. 

O Curso está adequado a legislação do Catálogo Nacional para os Cursos de Tecnologia que 
prevê 1600h para o Curso de gestão de Turismo, já que o Curso possui 1680 horas. 

Não há resolução e nem menção no catálogo nacional sobre a integralização do Curso de 
Gestão  de  Turismo.  No  entanto,  no  PPC  do  Curso  os  tempos  mínimo  e  máximo  para  
integralização são, respectivamente, 5 e 8 semestres. 

A sede da IES é recém construída, atende as normas para acessibilidade em cerca de 80%, 
exceto os elevadores que ainda não estão funcionando por problemas com a rede de energia 
elétrica que já estão sendo solucionados pela companhia de energia do RS. 

A disciplina de Libras é ofertada no Curso de Gestão de Turismo como disciplina eletiva. 



Todas as informações acadêmicas necessárias sobre o Curso estão disponibilizadas nas formas 
impressas e também virtuais atendendo a Portaria normativa n. 40/2007 e n. 23/2010 sobre o 
sistema e-mec. 

Foi possível identificar, nas falas dos estudantes e docentes, o compromisso com uma 
formação com ênfase no desenvolvimento sustentável regional em todas as perspectivas, o 
que implica necessariamente em reflexões e estudos pautados na lógica da educação 
ambiental. Há uma forte preocupação com a manutenção/valorização da identidade local. 

  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :   

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES   

Esta comissão de avaliação designada pelo INEP para o Ato Regulatório de Reconhecimento do 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da UNIPAMPA – Campus Jaguarão, tendo 
realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos 
legais, todas integrantes deste relatório, atribuiu, em conseqüência, os seguintes conceitos por 
dimensão: 

DIMENSÃO CONCEITO 

Dimensão 1: 4,8 - Nota justificada no relato da dimensão 

Dimensão 2: 4,4 - Nota justificada no relato da dimensão 

Dimensão 3: 3,6 - Nota justificada no relato da dimensão 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na 
legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior-
CONAES  e  neste  instrumento  de  avaliação,  este  Curso  Superior  de  Gestão  de  Turismo,  
apresenta um conceito final 4. 

 CONCEITO FINAL   

4   

  

   


