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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:   

A UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa, nasceu de uma reinvindicação da comunidade 

local com o apoio da política de expansão e renovação das IES Federais, visando fortalecer o 

desenvolvimento da “metade sul” do estado do Rio Grande do Sul. 

O atendimento a esse pleito foi anunciado no dia 27 de julho de 2005, em ato público 

realizado na cidade de Bagé, com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Conforme PDI: Nessa mesma ocasião, foi anunciado o Consórcio Universitário da Metade Sul, 

responsável, no primeiro momento, pela implantação da nova universidade. Em 22 de 

Novembro de 2005, esse consórcio foi firmado mediante 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), prevendo a ampliação da educação 

superior no Estado. Coube à UFSM implantar os campi nas cidades de São Borja, Itaqui, 

Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel e, à UFPel, os campi de Jaguarão, Bagé, 

Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Santana do Livramento. As instituições tutoras foram 

responsáveis pela criação dos primeiros cursos da instituição, sendo eles: 

- Campus de Alegrete: Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica; 

Campus de Bagé: Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, 

Engenharia da Computaçãol, Engenharia de Energias Renováveis e de Ambiente, Licenciatura 

em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Letras 

(Português e Espanhol), Licenciatura em Letras (Português e Inglês); 

- Campus de Caçapava do Sul: Geofísica; 

- Campus de Dom Pedrito: Zootecnia; 

- Campus de Itaqui: Agronomia; 

- Campus de Jaguarão: Pedagogia e Licenciatura em Letras (Português e Espanhol); 

- Campus de Santana do Livramento: Administração; 

- Campus de São Borja: Comunicação Social – Jornalismo e Comunicação Social e Publicidade e 

Propaganda e Serviço Social; 

- Campus de São Gabriel: Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental; 

- Campus de Uruguaiana: Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. 

Em 11 de janeiro de 2008, a Lei 11.640, cria a UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do 

Pampa. 

 



Em seguida foram criados diversos outros cursos, inclusive o de Gestão Pública, como parte do 

processo natural de expansão das atividades da UNIPAMPA. 

 

A UNIPAMPA nasceu, então, com o mote de promover inserção regional, particularmente na 

região de fronteira com o Uruguai. 

 

A missão Universidade Federal do Pampa, como instituição social comprometida com a ética, 

fundada em liberdade, respeito à diferença e solidariedade, assume a configuração 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. 

  

Curso:   

A UNIPAMPA no intuito de ampliar as ações em face de seu compromisso com a região onde 

está inserida criou o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública no campus de Santana 

do Livramento. A escolha deu-se pela identificação da demanda por profissionais aptos a 

trabalhar na área da gestão pública na região de abrangência da Universidade. O curso 

objetiva contribuir para a qualificação e profissionalização dos gestores públicos no pampa 

gaúcho. Outro fator determinante foi a não existência de curso nesta área na região, os cursos 

mais próximos estão localizados nos municípios de Pelotas (ao sul do Estado) e São Vicente 

(centro do Estado). 

Conforme PPC, O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública foi elaborado de acordo 

com a legislação em vigor com a seguinte identificação: 

a) Denominação: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

b) Modalidade: Tecnólogo 

c) Titulação Conferida: Tecnólogo em Gestão Pública 

d) Duração do Curso: 6 semestres  

e) Carga Horária Total: 1710 horas 

f) Turno: Vespertino/Noturno (pode ser ofertado em outros turnos se comprovada a demanda) 

g) Número Vagas Oferecidas: 50 (cinqüenta) alunos por ano 

h) Regime Acadêmico: Semestral 

i) Unidade Acadêmica: Campus Santana do Livramento RS. 



Em linhas gerais, o curso apresenta-se adequado às demandas regionais e tem boa visibilidade 

junto ao público alvo, bem como junto à comunidade local, constatado pelas inúmeras 

demandas a que o corpo docente está sujeito, conforme relatos e constatações via farta 

documentação do curso. 

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:   

Os trabalhos de avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da UNIPAMPA 

transcorreram dentro da normalidade. O traslado transcorreu normalmente no período 

previsto para a avaliação e o trabalho in loco foi facilitado pela perfeita organização dos 

documentos na IES, aliás, fato este digno de destaque. Ao longo dos trabalhos, sempre que 

necessário, a equipe de direção formada pela Coordenadora e pelo Coordenador substituto foi 

sempre solícita, bem como os demais funcionários da IES nos setores de apoio (Secretaria, 

Biblioteca, entre outros). 

Não houve nenhum momento em que faltasse alguma informação, dada a organização 

apresentada quanto aos documentos.   

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime Trabalho  Vínculo Empregatício  Tempo de vínculo 

initerrupto do docente com o curso  

Alcivio Vargas Neto  Mestrado  Integral  Estatutário  10 Mês(es)  

Ana Monteiro Costa  Doutorado  Integral  Estatutário  1 Mês(es)  

Angela Rozane de Souza  Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es)  

Ariel Behr  Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es)  

AVELAR BATISTA FORTUNATO  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

CAMILA FURLAN DA COSTA  Mestrado  Integral  Estatutário  7 Mês(es)  

Carina Cipolat  Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es)  

Carlos Hernán Céspedes  Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es)  

CAROLINA FREDDO FLECK  Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  

Daniela Vanila Nakalski Benetti  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  

DÉBORA BOBSIN  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

Fábio Régio Bento  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  



Hector Cury Soares  Especialização  Integral  Estatutário  1 Mês(es)  

JAMUR JOHNAS MARCHI  Mestrado  Integral  Estatutário  15 Mês(es)  

JANAINA MENDES DE OLIVEIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

Jeferson Luís Lopes Goularte  Mestrado  Integral  Estatutário  15 Mês(es)  

Jerônimo Siqueira Tybusch  Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es)  

Kathiane Benedetti Corso  Mestrado  Integral  Estatutário  1 Mês(es)  

LUIZ EDGAR ARAUJO LIMA  Mestrado  Integral  Estatutário  18 Mês(es)  

Marta Olivia Rovedder de Oliveira  Mestrado  Integral  Estatutário  10 Mês(es)  

MAURO BARCELLOS SOPENA  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

PAULO VANDERLEI CASSANEGO JUNIOR  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

RENATO JOSÉ DA COSTA  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

RODRIGO ALEXANDRE BENETTI  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

TIAGO ZARDIN PATIAS  Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  

VANESSA RABELO DUTRA  Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  

Victor Hugo Burgardt  Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es)  

  

CATEGORIAS AVALIADAS 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica   

1.1. Categoria de análise: Projeto Pedagógico do Curso: aspectos gerais (Fontes de consulta: 

PPC25, PDI22, DCNs4, entre outros)  4   

O PI (PDI ou PI) e PPC do curso contempla de forma plena aspectos e demandas características 

da região ensejando seu desenvolvimento; aborda preocupação com a realidade sócio 

econômica e educacional da região, bem como da dimensão política desta destacando-se os 

eventos e demandas decorrentes da região de fronteira e suas implicações; deixa, entretanto, 

de avaliar e considerar aspectos relacionados ao perfil das instituições publicas da região, seu 

papel e potencial de demanda e empregabilidade dos egressos do curso de tecnologia em 

gestão publica para a região. 

Em relação a CPA com base no que foi relatado na reunião especifica, a comissão interna da 

CPA ainda não esta integralmente implantada, passando por processos de estruturação e 

formação integral. Os dados apresentados pela avaliação e utilizados como referencia de 

avaliação pertinem a procedimentos de avaliação diversos realizados pelas Coordenações de 

cursos existentes no campus, que não estão abrangidos pelas normas regulamentares de uma 



CPA, não obstante estarem devidamente sistematizados e organizados, e ausentes também 

dados, levantamentos e resultados específicos obtidos junto ao corpo discente e docente do 

curso de tecnologia em gestão pública 

 

Quanto aos objetivos do curso, estes atendem plenamente aos requisitos e especificações 

constantes do PPC e de demandas da região, ressaltando, entretanto, as considerações sobre 

dimensões ausentes no próprio PPC sobre as características especificas das instituições 

publicas da região, dados estatísticos, potencial de demanda e empregabilidade dos egressos 

do curso de tecnologia em gestão publica. 

 

O perfil profissional dos egressos atende de forma plena as competências profissionais 

tecnológicas do egresso do curso, ressaltando o que fora destacado sobre aspectos ausentes 

na estruturação do curso; 

 

O numero de vagas ofertados nos dois últimos anos atende de forma excelente a dimensão do 

curso, do corpo docente e a estrutura a ele disponibilizada pela IES. 

  

1.1.1. Contexto Educacional  4   

1.1.2. Autoavaliação  3   

1.1.3. Objetivos do Curso  4   

1.1.4. Perfil profissional do egresso  (destaque)  4   

1.1.5. Número de Vagas  5   

1.2. Categoria de análise: Projeto Pedagógico do Curso: formação (Fontes de consulta: PPC e 

DCNs)  5   

O PPC do curso apresenta-se preparado para ofertar o curso em 6 semestres, totalizando 

1710hs aula. Constata-se franca orientação à flexibilidade e interdisciplinaridade, corroborado 

pelas entrevistas com professores e alunos. 

Os conteúdos dos componentes curriculares são compatíveis com o perfil definido para o 

egresso e alinhados às mais recentes necessidades de aprimoramento nas práticas de Gestão 

Pública. 

Existe forte embasamento teórico permeado por inúmeras iniciativas de capacitação prática 

complementar à teoria, materializadas por visitas técnicas, eventos de capacitação promovidos 

intra e extra campus, bem como atividades de pesquisas aplicadas em instituições públicas 

locais. 



Constatou-se a atuação de Assistente Social no campus, bem como o NUDE (Núcleo de 

Desenvolvimento Educacional), com ampla atuação no apoio às atividades docentes e 

preocupação especial quanto à promoção da permanência dos alunos nos cursos da IES. 

  

1.2.1. Estrutura Curricular  4   

1.2.2. Conteúdos Curriculares  (destaque)  4   

1.2.3. Metodologia  5   

1.2.4. Atendimento ao discente  5   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1   

O PI (PDI ou PPI) e o PPC do curso contemplam de forma plena aspectos e demandas 

características da região ensejando seu desenvolvimento; aborda preocupação com a 

realidade sócio econômica e educacional da região, bem como da dimensão política desta 

destacando-se os eventos e demandas decorrentes da região de fronteira e suas implicações; 

deixa, entretanto, de avaliar e considerar aspectos relacionados ao perfil das instituições 

públicas da região, seu papel e potencial de demanda e empregabilidade dos egressos do 

curso de tecnologia em gestão publica para a região. Outros aspectos da avaliação da 

dimensão permitem concluir pelo atendimento pleno e excelente dos demais itens avaliandos, 

excetuando-se os aspectos relacionados a avaliação institucional pela CPA eis que, como 

relatado na reunião especifica, a comissão interna da CPA ainda não esta integralmente 

implantada, passando por processos de estruturação e formação integral. Os dados 

apresentados pela avaliação e utilizados como referência de avaliação pertinem a 

procedimentos de avaliação diversos realizados pelas Coordenações de cursos existentes no 

campus, que não estão abrangidos pelas normas regulamentares de uma CPA, não obstante 

estarem devidamente sistematizados e organizados, e ausentes também dados, 

levantamentos e resultados específicos obtidos junto ao corpo discente e docente do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Pública.   

Conceito da Dimensão 1 

5 

Dimensão 2: Corpo Docente   

2.1. Administração Acadêmica (Fontes de consulta: PPC, PDI e demais documentos 

institucionais)  4   

O NDE é composto por 13 professores (um licenciado para doutoramente), o que corresponde 

a 50% do Corpo Docente. Existem atas de reuniões vinculadas a ações focalizadas na melhoria 

do curso (set/10; mar/11 e abr/11). 

 



O NDE é composto por 13 professores (1 licenciado para doutoramento), sendo que 6 são 

doutores e 8 mestres o que equivale a 100% com titulação Stricto Sensu. 

 

Dentre os 13 professores do NDE, 10 apresentam experiência profissional no eixo (77%). 

 

Constatou-se que todos os professores do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, são contratados em regime de tempo 

integral e com dedicação exclusiva. 

 

A Coordenadora do Curso, Profª. Camila Furlan da Costa é graduada em Administração pela 

Universidade Federal de Santana Maria (2006), especialista em Educação a Distância pelo 

SENAC/RS (2010) e Mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(2009). Possui 3 (três) anos de experiência no magistério superior. 

 

A coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da Universidade Federal 

do Pampa é contratada em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. Dedica 20hs 

para a coordenação, para atendes cerca de 150 alunos, o que equivale a 7,5 horas por aluno. 

 

O Colegiado do curso, nominado internamente de comissão de curso, está regularmente 

constituído por 27 professores e um Técnico Administrativo. Existem inúmeras atas 

evidenciando a participação efetiva da comissão de curso em ações de melhorias do curso. 

 

  

2.1.1. Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE (de acordo com a resolução) 18  4   

2.1.2. Titulação do NDE  4   

2.1.3. Experiência profissional do NDE      5   

2.1.4. Regime de Trabalho do NDE 18 (Considerar apenas as horas destinadas para as 

atividades da Mantida à qual pertence o curso)  5   

2.1.5. Titulação, formação acadêmica e experiência do coordenador do curso  3   

2.1.6. Regime de trabalho do coordenador do curso  5   

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

2.2. Perfil dos Docentes (Fonte de consulta: PPC e documentação própria da IES)  4   



Constatou-se que 67% dos docentes tem titulação de Doutor e os demais são Mestres. 

 

Constatou-se que 100% dos docentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

Universidade Federal do Pampa são contratados em regime de tempo integral e com 

dedicação exclusiva. 

 

Dentre os professores, 22 tem experiência acadêmica superior a 3 anos (81%). 

 

Dentre os professores, 16 tem experiência profissional superior a 3 anos (59%). 

  

2.2.1. Titulação do corpo docente     (destaque)  4   

2.2.2. Regime de trabalho do corpo docente (Considerar apenas as horas destinadas para as 

atividades da Mantida à qual pertence o curso)    5   

2.2.3. Tempo de experiência de magistério superior ou experiência na educação profissional 

(considerar ensino técnico e tecnológico)    (destaque)  5   

2.2.4. Tempo de experiência profissional do corpo docente (fora do magistério)  3   

2.3. Condições de trabalho (Fontes de consulta: PDI e Termos de Compromisso assinados pelos 

docentes com a IES)  4   

Considerando que: 

Todos docentes que atuam no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da 

Universidade Federal do Pampa são contratados em regime de tempo integral e com 

dedicação exclusiva (27).  

O número total de vagas ofertadas no Curso é de 150 (cento e cinqüenta).  

O número de alunos por docente equivalente a tempo integral é 5,6. 

 

A média de alunos por turma foi de 42 alunos, mas alguns componentes foram ministrados a 

turmas com mais de 40 alunos. 

 

Em média, cada professor ministrou 1,6 disciplinas no curso. 

 



Foram constatados diversos projetos vinculados á área do curso, envolvendo a participação de 

19 alunos. 

  

2.3.1. Número de alunos por docente equivalente a tempo integral 19  5   

2.3.2. Número de alunos por turma em disciplina 5 teórica  4   

2.3.3. Número médio de disciplinas por docente  4   

2.3.4. Pesquisa, produção científica 23 e tecnológica  4   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2   

A estrutura do corpo docente é excelente, tanto em termos de titulação quanto de dedicação 

(Regime DE). As condições de trabalho observadas são boas e o nível de envolvimento do CD 

com o desenvolvimento do curso e da UNIPAMPA é muito bom.   

Conceito da Dimensão 2 

4 

Dimensão 3: Instalações Físicas   

3.1. Categoria de análise: Instalações Gerais (Fontes de consulta: Decreto 5.296/2004 e PDI)  4   

Há sala de convivência para professores com acomodação e apoio adequados. 

 

Há salas de professores com acomodação para o máximo de 3 professores, todas com 

computadores e infra estrutura adequadas 

 

São todas climatizadas, com Data Show e carteiras estofadas. O prédio é antigo, porém bem 

mantido, dentro das possibilidades de um ambiente tombado pelo Patrimônio Histórico. 

 

Existem dois laboratórios de uso do curso (compartilhados com outros cursos), somando 37 

equipamentos em ambos. Na IES estudam atualmente 737 alunos, o que perfaz um 

computador para cada 20,1 alunos. Saliente-se que existem salas da UAB que podem ser 

usadas sob requisição. 

 

Os registros acadêmicos estão informatizados pelo Sistema de Informações para o Ensino (SIE). 

Constatamos, amostralmente, que o registro da entrada do aluno é feita adequadamente 

(ficando arquivados os documentos pessoais), embora não haja integração do cadastro do 

inicial aluno com o SIE (por enquanto, ao menos), ocasionando necessidade de digitação dos 



dados de cadastro. O acompanhamento da evolução do aluno pode ser feito diariamente (ou 

ao final do semestre), pelo Portal do Professor, que contempla o lançamento de faltas e notas, 

bom como da matéria lecionada. Constatou-se o progresso destes registros pela entrevista 

com professor do período letivo, bem como verificamos a disponibilidade de documentos 

“fechados” na pasta de egresso (neste caso, de Administração, já que o curso de Gestão 

Pública ainda não tem egressos). Constatamos também a existência de registros físicos de 

aluno egresso, de fácil e pronto acesso em arquivo específico para este fim. 

De maneira geral, a Secretaria Acadêmica está bem organizada e gerida por pessoal 

competente e comprometido. 

  

3.1.1. Sala de professores e sala de reuniões  4   

3.1.2. Gabinetes de trabalho para professores  5   

3.1.3. Sala de aula  4   

3.1.4. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    4   

3.1.5. Registros Acadêmicos  5   

3.2. Categoria de análise: Biblioteca (Fonte de consulta: PPC e PDI)  3   

No tocante à bibliografia básica, destaca-se a ausência física de volumes de obras indicadas 

nos documentos institucionais constitutivos do curso, saber: a-) Disciplina administração 

pública – obra Matias Pereira – Jose. Curso de administração; Paula, Ana Paula,. Por uma nova 

gestão pública; b-)Direito constitucional – Carvalho , Kildare – Técnica Legislativa; c-) 

Matemática financeira – manual de HP disponibilizado somente on line; d-)Planejamento e 

orçamento governamental – Quadros, Cerdonio – estatuto da cidade; Quadros, Cerdonio – Lei 

de responsabilidade fiscal; d-)Gestão de projetos – Maximiano, A C A - Administração de 

projetos; e-) Contabilidade governamental – Quadros, Cerdonio – Lei de responsabilidade 

fiscal; Auditoria governamental – Crepaldi - Silvio Aparecido – auditoria teoria e prática; e-) 

Libras – todas as obras da bibliografia básica. Em outros casos, ha obras cujo volume fisico de 

titulos é insuficiente, por exemplo: a-) Fundamentos de economia, Marco A S Vasconcelos - 1 

volume; b-) direito constitucional - direito constitucional descomplicado - 3 volumes; c-) 

estatística aplicada a gestão empresarial - Adriano Leal Bruni - 1 volume; 

No tocante a bibliografia complementar, destaca-se a ausência física de volumes de obras 

indicadas nos documentos institucionais constitutivos do curso, a saber: a-) fundamentos de 

contabilidade - Almeida, M.C. - curso básico de contabilidade; b-) metodologia cientifica: 

Azevedo, I.B - O prazer da produção cientifica; c-) administração pública - Matias Pereira ,Jose - 

finanças públicas - a política orçamentária no Braisil; d-) direito constitucional - técnica 

legislativa; e-) matemática financeira - livro matemática financeira - Nelson Castanheira; f-) 

gestão de pessoas - livro Idalberto Chaivenatto - gestão de pessoas - novo papel dos RHJ; autor 

Ulrich, David - livro os campeões de recursos humanos; g-) direito administrativo - Jose Maria P 

Madeira - Administração pública; h-) Luis Felipe D Lpes - caderno didático de estatística geral; 



i-)planejamento e orçamento governamental - Flavio C Toledo Jr. - lei 4.320 p responsabilidade 

fiscal; j-) gestão de patrimonio público - Cerdonio Quadros - lei 8.666 e Jorge Bento de Souza - 

Controle Interno Municipal; k-) contabilidade governamental - Valmor Slomski - Manual de 

contabilidade pública;; Flavuio C Toledo Jr. - lei 4.320; l-) Direito Tributario - Luiz E Rosa Jr. - 

Manula de direito financeiro e tributário; m-) responsabilidade socio ambiental - Francisco 

Brito, Democratização e gestão ambiental; Egri. C.P. - As organizações e a biosfera; Luiz Filipe 

reis - gestão ambiental em pequenas e medias empresas; n-) planejamento e gestão 

estrategica - Lobato D M - estrategia de empresas; o-) auditoria ambiental - Jorge Bento de 

Souza - Controle Interno Municiopal - p-) planejamento de pesquisa - Azevedo I.B. - o prazer da 

produção cientifica; q-) tópicos especiais em gestão pública - Slomski Valmor et al . govenança 

corporativa; r-) Azevedo I. B - o prazer da produção cientifica; s-) disciplina optativa libras - 

todas as obras da bibliogragia complementar.  

 

Ressalta-se ainda a utilização de mesmas obras repetidas com indicação da bibliografia básica 

e na bibliografia complementar na mesma disciplina, a saber: a-) fundamentos da 

administração, livro Teoria Geral da Administração - Kwasnicka E.L.; b-) direito constitucional - 

livros Técnica Legislativa e Direito Const. esquematizado; c-) sistema de informação no setor 

público - livros sistema de informação - uso consciente da tecnologia e Sistemas de 

Informações gerenciais - estrétegias práticas operacionais. 

 

Deve-se observar o livro do Prof Eduardo Gianeti, titulo O Valor do Amanhã, cujo tema 

principal pertine a estudos filosóficos, indicado como referência bibliográfica complementar na 

disciplina de Matemática financeira, e que tem 1 volume à disposição dos alunos.  

  

3.2.1. Livros da bibliografia básica  3   

3.2.2. Livros da bibliografia complementar  3   

3.2.3. Periódicos especializados, indexados e correntes 20 .   3   

3.3. Categoria de análise: Instalações e Laboratórios Específicos (Fonte de consulta: PDI, PPC, 

etc.)  3   

O curso não necessita de laboratório especializado, embora conte com um laboratório que 

tem softwares específicos (E cidade, de pessoal, de compras) 

 

  

3.3.1. Laboratórios especializados   (destaque)  3   

3.3.2. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados  3   



CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3   

As instalações físicas são modestas, entretanto bem aparelhadas e adequadas ao 

desenvolvimento das atividades fim. As salas de aulas são equipadas e bem mantidas quanto à 

limpeza e asseio. As instalações para professores são acolhedoras e ideais para trabalhos que 

requerem imersão e concentração. Os laboratórios de informática, embora em pequeno 

número face a quantidade de alunos, atendem à demanda e não foram objeto de críticas pelo 

corpo discente. 

 

Não existe instalada, ainda, área de convivência para os alunos. Também não há cantina ou 

lancheria disponível. 

 

As instalações sanitárias são em número limitado, considerando a existência de mais de 750 

alunos no campus.   

Conceito da Dimensão 3 

3 

Dimensão 4: Requisitos Legais e normativos   

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais Tecnológicas (Resolução CNE/CP nº 3/2002)  Sim   

O PPC atende aos requisitos legais tanto no escopo quanto no atendimento da carga horária 

mínima de 1600 hs.   

4.2. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria Normativa nº 12/2006)  Sim   

O curso é oferecido em 6 semestres, com carga horária de 1710 hs e a denominação está em 

conformidade com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.   

4.3. Carga horária mínima - Catálogo Nacional dos CST – (Portaria n° 1024/2006; Resolução 

CNE/CP n° 3, 18/12/2002)  Sim   

O curso é oferecido em 3 anos, com carga horária anual de cerca de 760 horas, totalizando 

1710 hs conforme PPC, assim distribuídas: I Sem 300hs; II Sem 300hs; III Sem 300hs; IV Sem 

300hs; V Sem 270 hs e VI Sem 240hs.   

4.4. 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   

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

cumprindo o decreto 5.296/2004, embora algumas obras estejam por ser realizadas 

dependendo da liberação de verbas do Orçamento Público. É importante frisar que, 

atualmente, não existe nenhum aluno necessitando de condições especiais para o exercício 

pleno do seu papel discente. Para minimizar potenciais problemas emergenciais, há uma 

cadeira de rodas especial para transposição de escadas.   



4.5. Disciplina optativa de Libras (Dec. Nº 5.626/2005)  Sim   

A disciplina é prevista na Matriz e ofertada em caráter optativo.   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4   

Os requisitos legais estão plenamente atendidos.   

Conceito da Dimensão 4 

NAC 

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES   

DIMENSÃO CONCEITO 

Dimensão 1 - Dimensão Didático Pedagógico: 5 

Dimensão 2 - Corpo Docente: 4 

Dimensão 3 - Instalações Física: 3 

 

Portanto, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da UNIPAMPA, campus Santana 

do Livramento, apresenta perfil de qualidade com conceito final geral igual a 4. 

  

CONCEITO FINAL 

4 

  

   


