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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

A Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, de natureza pública, 

vinculada ao Ministério da Educação, tem sede e foro em Bagé (RS), cidade em que se 

localiza e opera a reitoria, à rua Melanie Granier, 48, CEP 96400-500. A IES foi 



instituída, nos termos da Lei 11.640, de 11 de janeiro de 2008, publicada no DOU de 

14/01/2008, seção 01, página 01, com os objetivos de “desenvolver pesquisa nas 

diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando 

sua inserção regional, mediante atuação multicampi na mesorregião Metade Sul do Rio 

Grande do Sul”. Sua criação resulta de um acordo de Cooperação Técnica entre o 

MEC, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), firmado em 2005, pelo qual as duas IES responsabilizaram-se pela 

implantação inicial de cursos instalados em dez cidades da região fronteiriça com o 

Uruguai, dentre as quais Jaguarão, com acompanhamento tutorado pela UFPel até o 

ano de 2008. 

É missão da IES “promover a educação superior de qualidade, com vistas à formação 

de sujeitos comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento 

sustentável da região e do país”. A IES propõe-se a ministrar formação acadêmica 

generalista e humanística de para a formação de “sujeitos conscientes das exigências 

éticas 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.” (Fonte: PDI 2009-2014). 

Segundo os gestores, hoje a IES tem a 8.000 alunos, 555 servidores docentes, 538 

servidores técnico-administrativos e oferece 53 cursos de graduação e 13 cursos de 

pós-graduação, nos 10 campi. 

A IES oferece não oferece EAD. 

Responde pela IES a reitora Maria Beatriz Moreira Luce, CPF 014.210.180-04. 

A CPA e os Comitês Locais de Avaliação encontram-se constituídos, porém em fase 

incipiente de atuação. Em reunião com a comissão avaliadora os membros da CPA 

relataram dificuldade de aderência do corpo docente ao projeto de construção do 

processo avaliativo. 

O campus de Jaguarão funciona em imóvel próprio, em obras, com área de 5.626,53 

m2. Nesse campus são oferecidos os cursos de Licenciatura em Pedagogia, 

Licenciatura em História, Bacharelado em História, Tecnologia em Gestão de Turismo 

e Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e Língua Espanhola, objeto desta 

avaliação.  

A cidade de Jaguarão tem uma população de 28.244 de habitantes, ocupando a 71ª 

posição de cidade mais populosa no Estado, situa-se em região com IDH em torno de 

0,79, portanto acima média nacional. Destaca-se por possuir fértil, produção 

agropecuária e reservas minerais, situar-se em localização privilegiada em relação ao 

Mercosul e próxima ao Porto do Rio Grande. 

Curso:  

O Curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa/Língua Espanhola e 

respectivas Literaturas está estruturado com uma carga horária de 3.305 (três mil 

trezentas e cinco) horas. A coordenação do Curso é exercida por Adriana Nascimento 

Bodolay graduada em Letras, com Mestrado e Doutorado em Linguística e contrato em 

tempo integral. A cidade limita-se com o Uruguai, daí, a justificativa para a abertura de 

um Curso que habilite o graduado na Língua Espanhola. Nos documentos institucionais 

encontra-se o seguinte texto: “ A formação de profissionais habilitados no domínio da 

Língua Espanhola, além da Língua Portuguesa torna-se uma necessidade premente 

para a aproximação cultural com os países vizinhos e a continuação das ações 

implementadoras do Mercosul. Nesse contexto, o curso de Letras com habilitação em 



Espanhol vem ao encontro desta demanda social, pois preparará professores para 

lecionarem Português e Espanhol e respectivas literaturas para a população dessa 

região, permitindo uma melhor integração social e cultural, bem como um maior 

desenvolvimento econômico, a partir da ampliação da comunicação com a população 

do país vizinho”. No Projeto Pedagógico encontra-se listada ainda a seguinte 

caracterização do egresso: 

a-domínio do uso da Língua Portuguesa, da Língua Espanhola nas suas manifestações 

oral e escrita, em termos de produção e compreensão de textos; conhecimento das 

Literaturas de Língua Portuguesa e de Língua Espanhola;familiaridade com as noções 

da Língua Brasileira de Sinais; 

b-criticidade em relação à linguagem como fenômeno psicológico, educacional, social, 

histórico, cultural, político e ideológico;  

c-criticidade em relação às perspectivas teóricas adotadas nas investigações lingüísticas 

e literárias, que fundamentam sua formação profissional; 

d- percepção dos diferentes contextos inter-culturais e das relações que se estabelecem 

entre linguagem e criação literária;  

e-familiaridade com os recursos multimeios voltados para o ensino, aprendizagem e 

comunicação; domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a adequação 

dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino;  

f-domínio dos conteúdos básicos que são objetos dos processos de ensino e 

aprendizagem no ensino fundamental e médio;  

g-familiaridade com atividades de pesquisa e de extensão;análise crítica e construção 

de matérias paradidáticos e didáticos para o ensino de línguas e literaturas. 

O curso está estruturado em 9 (nove) semestres – tempo mínimo de integralização. 

Com início de funcionamento en setembro de 2006, houve até a presente data a 

graduação de 2 (duas) turmas, uma no segundo semestre de 2010 e outra no primeiro 

semestre de 2011. No ano de 2011, conta com 16 (dezesseis) professores e 232 alunos 

assim distribuídos: 1º semestre 98; 3º semestre 64; 5º semestre 22; 7º semestre 40; 9º 

semestre 08. 

Em entrevista, os diversos segmentos da IES atestaram o cumprimento do objetivo que 

norteou a criação do curso em Jaguarão.  
 

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

Trata-se de avaliação de reconhecimento do Curso de Licenciatura em Letras - 

Português/Espanhol e respecitvas literaturas da Fundação Universidade Federal do 

Pampa - Unipampa, campus de Jaguarão/RS. 

 

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do 

docente com o curso 

ADEN 

RODRIGUES 
Mestrado  Integral  Estatutário  32 Mês(es) 



PEREIRA  

Adriana Nascimento 

Bodolay  
Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

ARLETE MARIA 

FEIJO SALCIDES  
Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

BENTO SELAU DA 

SILVA JUNIOR  
Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

CARLOS GARCIA 

RIZZON  
Mestrado  Integral  Estatutário  20 Mês(es) 

CATIA ROSANA 

DIAS GOULART  
Mestrado  Integral  Estatutário  46 Mês(es) 

CRISTINA 

CARDOSO  
Mestrado  Integral  Estatutário  20 Mês(es) 

CRISTINA 

PUREZA DUARTE 

BOESSIO  

Doutorado  Integral  Estatutário  44 Mês(es) 

Emiliana Rosa  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

EVERTON 

FERRER DE 

OLIVEIRA  

Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

IDA MARIA 

MORALES 

MARINS  

Mestrado  Integral  Estatutário  23 Mês(es) 

LUCIO JORGE 

HAMMES  
Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

LUÍS FERNANDO 

DA ROSA 

MAROZO  

Doutorado  Integral  Estatutário  22 Mês(es) 

MIRIAM 

CRISTINA 

CARNIATO  

Mestrado  Integral  Estatutário  22 Mês(es) 

Patrícia Paula Schelp  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

SILVANA MARIA 

GRITTI  
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  3  

1.3. Atuação do coordenador do curso  4  



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

1.5. Perfil do egresso  4  

1.6. Número de vagas  4  

1.7. Conteúdos curriculares  (imprescindível)  (imprescindível)  4  

1.8. Metodologia  4  

1.9. Atendimento ao discente  3  

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas  4  

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional  4  

1.12. Atividades complementares  4  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

Evidencia-se suficiente articulação entre as gestões da IES e do Curso, nas ações em 

desenvolvimento na unidade de Jaguarão, destinadas à implantação e consolidação de 

projetos de ensino pesquisa e extensão e aferição de seus resultados. 

Criado em 2006, o curso iniciou a auto-avaliação em 2009, utilizando indicadores do 

Sinaes. Reflexões emanadas de debates entre as instâncias envolvida com o curso 

resultaram na alteração no Projeto Pedagógico, em busca de maior aderência ao PDI, 

em especial no tocante a programas de atendimento extraclasse e atividades de 

nivelamento. Orientado pela Comissão Local de Avaliação, o curso ocupa-se em 

elaborar um instrumental que atenda a sua especificidade na quantificação e 

qualificação de dados que subsidiem o processo avaliativo, ainda incipiente. 

Existe, por parte da coordenação, dedicação de 20 (vinte) horas semanais destinadas à 

condução das atividades do curso, em gestão caracterizada por pleno 

comprometimento com o projeto pedagógico e o atendimento a docentes e discentes.  

Verifica-se a preocupação em adequar plenamente as ações aos objetivos do curso, na 

implantação do PPC, com apoio institucional a projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

O perfil do egresso encontra-se bem delineado, afinado com os objetivos traçados para 

o curso e voltado para o atendimento de necessidades regionais, sem desconhecer as 

diretrizes nacionais para a formação do profissional de licenciatura em Letras. A 

implantação do PPC atende à proposição de desenvolvimento de atividades de reflexão 

teórica, com a oficina de audiolivro, e do uso de novas tecnologias e comunicação, 

com o projeto de extensão Multimodalidade. Do vínculo com questões locais, releva a 

iniciativa de reflexão sobre possibilidades de mudanças na metodologia de ensino de 

Língua Portuguesa em Jaguarão.  

A proporção de vagas por docente em tempo integral atende de forma plena aos 

requistidos mínimos exigidos para um bom desenvolvimento das atividades didático 

pedagógicas. 

Os conteúdos curriculares apresentam-se plenamente adequados ao perfil do egresso 

aspirado pela IES, afinam-se com o perfil profissiográfico estabelecido e encontram-se 

adequadamente dimensionados. 

Na metodologia de ensino aplicada ao curso observa-se compromisso com o 

desenvolvimento de habilidades e competências específicas, indispensáveis à prática 

profissional.  

Revelam-se suficientes e adequados os programas de atendimento extraclasse, mas 

ainda é incipiente a ação de nivelamento em implantação, com auxílio de monitor. Os 

alunos do campus contam com apoio psicopedagógico, de assistência social e bolsas de 

permanência.  

Um programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico, destinado ao incentivo de 



atividades de ensino pesquisa, extensão e trabalho técnico de gestão acadêmica 

incentiva o aprofundamento nos conteúdos curriculares. Nos últimos 3 (três) anos 

foram beneficiados 49 alunos, contemplados com bolsas e outros tantos beneficiaram-

se da orientação docente no desenvolvimento de projetos. Em entrevista, os alunos 

atestaram que a participação discente de eventos científico-culturais, para apresentação 

de trabalho, tem recebido apoio financeiro da IES.  

O estágio supervisionado é oferecido com 405 horas, a partir do 5° semestre do curso e 

se estende até o 8°, com prática de observação e prática de regência em Português e em 

Espanhol e/ou respectivas literaturas, no ensino fundamental e médio. Professores 

orientadores e um coordenador geral acompanham o desenvolvimento das atividades, 

regulamentadas e desenvolvidas plenamente, conforme se apurou na análise 

documental e em entrevistas in loco. A IES mantém convênio com escolas públicas 

municipais e estaduais e uma particular.  

Nas 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares, regulamentadas, 

desenvolvem-se plenamente ações de ensino, pesquisa, extensão, freqüência a eventos, 

participação com divulgação de resultados de pesquisa, publicações e outros, avaliados 

por uma banca, conforme atestaram os alunos.  

Conceito da Dimensão 1  

4  

Dimensão 2: Corpo docente  

2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante  3  

2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE  5  

2.3. Regime de trabalho do NDE  5  

2.4. Titulação e formação do coordenador do curso  5  

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso  5  

2.6. Composição e funcionamento do colegiado de curso ou 

equivalente  
4  

2.7. Titulação do corpo docente  (imprescindível)  (imprescindível)  4  

2.8. Regime de trabalho do corpo docente  (imprescindível) 

 (imprescindível)  
5  

2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou experiência do 

corpo docente  
5  

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  3  

2.13. Pesquisa e produção científica  4  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

O NDE é composto por 4 (quatro) docentes mais o coordenador do curso, totalizando 

um pouco mais de 30% dos professores que atuam no curso. Quanto à titulação do 

NDE, 3 (três) professores são capacitados em nível de Doutorado e 2 (dois) em nível 

de Mestrado.Todos os componentes do NDE são contratados em regime de tempo 

integral 

A coordenação do Curso é exercida por Adriana Nascimento Bodolay graduada em 



Letras, com Mestrado e Doutorado em Linguística e contrato em tempo integral. 

Examinando o livro de atas na IES, a comissão avaliadora constatou que a estruturação 

do colegiado de curso-denominado na IES de “Comissão de Curso”. É constituída pelo 

(a) Coordenação, pelos docentes que atuam no curso, por um representante discente 

eleito por seus pares e por um representante do corpo técnico administrativo . Suas 

reuniões são periódicas, em média de 3 ( três) a 4 (quatro) vezes por semestre. “ A 

Comissão de Curso é o órgão que tem por finalidade viabilizar a construção e 

implementação do projeto pedagógico, alterações dos currículos plenos, discutir temas 

relacionados ao curso, planejar, executar e avaliar as atividades acadêmicas do curso de 

graduação a que se refere”.  

Quanto à titulação do corpo docente e seu regime de trabalho, os números podem ser 

vistos como segue: 

o curso possui 16 (dezesseis docentes, 6 (seis) com titulação em nível de Doutorado 

(37.5%); 10 (treze) são mestres (62.5%). Todos os docentes possuem contrato em 

regime de tempo integral. Bastante visível a experiência dos componentes do corpo 

docente no magistério de nível superior - em média superior a 5 (cinco) anos. Os 16 

(dezesseis) docentes contratados em regime de tempo integral quando relacionados ao 

número de vagas totais anuais oferecidas pelo curso, proporcionam uma relação 

favorável ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. O número de alunos por 

turma teórica é em média de 50 (cinqüenta) alunos. Os docentes assumem no máximo 

3 (três) disciplinas.  

Como o Curso funciona em uma Universidade e o número de professores titulados em 

nível de Pós-graduação stricto sensu atinge totalidade do corpo docente, há na 

instituição incentivo às atividades de iniciação científica. Além do TCC – trabalho de 

conclusão de curso, há alunos engajados em projetos de pesquisa. Há na IES , além das 

bolsas do PIBIC, bolsas da própria Instituição Entre os docentes, o número de 

publicações atinge uma média bastante satisfatória, conforme documentação exibida na 

visita in loco 

Conceito da Dimensão 2  

4  

Dimensão 3: Instalação física  

3.1. Sala de professores e sala de reuniões  3  

3.2. Gabinetes de trabalho para professores  3  

3.3. Salas de aula  4  

3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática  5  

3.5. Registros acadêmicos  4  

3.6. Livros da bibliografia básica  (imprescindível)  (imprescindível)  4  

3.7. Livros da bibliografia complementar  4  

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  

São boas as condições gerais do edifício que abriga o Curso de Letras. Os ambientes 

administrativos, concentrados no andar superior, são amplos, ventilados e oferecem 

condições de segurança e uso saudável, com acesso para portadores de necessidades 



especiais.  

Verificou-se haver carência de espaço específico para as coordenações de cursos, que 

compartilham uma sala, sem privacidade para o trato com assuntos específicos de cada 

curso, conforme o apontado pela coordenação de Letras. Os docentes dos diversos 

cursos também compartilham uma sala de trabalho. Em reunião com a comissão 

avaliadora, os professores, contratados em sua totalidade em tempo integral, apontaram 

a carência de gabinetes de trabalho e a necessidade de adequada divisão de espaço para 

a criação dos referidos gabinetes.  

Os espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso atendem adequadamente 

aos requisitos de quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, iluminação, 

limpeza, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessários às 

atividades que aí se desenvolvem. As salas de aula com aproximadamente 80m2 

possuem cadeiras confortáveis, mesa, quadro branco, acesso à internet, computador, 

projetor multi-mídia e a respectiva tela de projeção, atendendo plenamente ao curso. 

Os equipamentos de informática atendem de forma excelente ao alunado da IES, na 

proporção de 01 máquina para 18 alunos, com livre acesso e atendimento técnico.  

A biblioteca utiliza um sistema atualizado de busca e recuperação de dados 

bibliográficos, seu espaço físico é iluminado e com boa ventilação sendo ainda 

constituída com local para trabalhos. O acervo referente aos títulos indicados na 

bibliografia básica e complementar atende aos programas das disciplinas do curso, em 

quantidade adequada, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio 

da IES.  

Não existem assinaturas de periódicos especializados indexados. Existem alguns 

exemplares avulsos de periódicos especializados internacionais e acesso a bases de 

dados de forma a atender parcialmente os programas e estratégias pedagógicas dos 

componentes curriculares do Curso. 

A IES conta com laboratório de Informática, equipado com computadores interligados 

à internet. O espaço é também utilizado como laboratório de línguas e multimídia. A 

lacuna observada, no tocante aos laboratórios, é a inexistência de softwares específicos 

para o desenvolvimento de habilidades em ensino/aprendizagem de línguas. Há ainda 

um espaço intitulado “sala de formação docente” (laboratório de prática de ensino) 

equipada com materiais destinados asa atividades de prática de ensino. Nesta sala há 

materiais didáticos relacionados ao ensino de língua espanhola, porém na sala 

inexistem materiais didático/pedagógicos para o ensino/aprendizagem de língua 

portuguesa. 

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.  Sim  

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)  Sim  



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  

O Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório. A IES possui um regulamento para 

os TCC de todos os cursos de graduação em funcionamento. Para o curso em 

avaliação, há uma disciplina incluída no 9º semestre do curso, denominada TCC, com a 

carga horária de 90 (noventa) horas. De acordo com documentos analisados por 

ocasião da verificação in loco, essa atividade acadêmica encontra-se assim 

conceituada: " Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um trabalho escrito, na área 

de conhecimento de interesse do aluno, a ser apresentado oralmente diante de banca 

examinadora constituída especificamente para esse fim. Para a elaboração do TCC o 

aluno dispõe de 6 (seis) créditos, subentendendo a orientação/acompanhamento de um 

docente habilitado". 

O Estágio Supervisionado também possui regulamento próprio. Sua carga horária 



apresenta-se de acordo com as normas legais – pareceres e DCNs para os Cursos de 

Licenciatura em Letras. Essa atividade acadêmica tem como objetivo: “complementar 

a formação do aluno, inserindo-o em diferentes contextos de ensino referentes à sua 

futura prática profissional, atividade na qual o discente procurará articular sua 

formação prévia ao cotidiano da sua futura profissão”. No regulamento da Ies 

encontram-se definidos as funções do professor orientador, bem como, orientações 

gerais para o graduando no que diz respeito à carga horária, documentação a ser 

apresentada para comprovação do estágio e os itens que servirão para avaliação da 

atividade. O Estágio é realizado a partir da segunda metade do curso. 

Todos os espaços físicos – salas de aula, gabinete da coordenação, gabinetes de 

trabalho dos docentes, áreas de lazer, laboratórios, secretaria acadêmica oferecem 

condições de acesso a pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. atendendo o 

disposto no Decreto nº 5.296/2005.  

Os conteúdos curriculares apresentam coerência com as DCNS dos Cursos de Letras. 

Essa afirmação pode ser feita com fundamento na análise da matriz curricular e nos 

objetivos do curso listados no PPC, bem como no perfil do egresso delineado no 

documento. A carga horária total do Curso é de 3.305 (três mil trezentas e cinco) horas 

, estando o período de integralização em consonância com as normas legais. A 

disciplina Libras compõe a grade curricular como disciplina obrigatória e é 

contemplada no 9º período, com a carga horária de 60 (sessenta) h/a. O NDE é 

composto por 4 (quatro) docentes mais o coordenador do curso, totalizando mais de 

30% dos professores que atuam no curso. Quanto à titulação do NDE, 3 (três) 

professores são capacitados em nível de Doutorado e 2 (dois) em nível de Mestrado. 

Todos os componentes do NDE são contratados em regime de tempo integral. 

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

A Comissão de Avaliação designada pelo INEP, constituída pelos professores Valderez 

Helena Gil Junqueira e Durvali Emilio Fregonezi (coordenador), realizou a avaliação do 

Curso de Graduação-Licenciatura em Letras Língua Portuguesa/Língua Espanhola e 

Respectivas Literaturas na modalidade presencial da Fundação Universidade Federal do 

Pampa – UNIPAMPA. O Curso tem uma carga horária de 3.305 (três mil trezentas e 

cinco ) horas, ofertando 50 (cinquenta) vagas para o período integral e 50 (cinquenta) 

vagas para o período noturno, num total de 100 (cem) vagas totais anuais, em regime de 

matrícula semestral com integralização mínima de 9 (nove) semestres. A coordenação do 

Curso é exercida por Adriana Nascimento Bodolay graduada em Letras, com Mestrado e 

Doutorado em Linguística.  

Para efeito de reconhecimento, na visita in loco realizada no período de 18 a 20 de 

agosto de 2011, a comissão apresenta o seguinte resumo da avaliação qualitativa das três 

(3) dimensões avaliadas: 

Dimensão 1- Organização didático-pedagógica: 4  

Dimensão 2- Corpo docente, corpo discente e técnico administrativo: 4 

Dimensão 3 – Instalações físicas: 4 

Considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas 

orientações do Ministério da Educação, nas direções da CONAES, e neste instrumento 

de avaliação, a proposta do Curso de Letras - Língua Portuguesa/Língua Espanhola e 

Respectivas Literaturas da UNIPAMPA apresenta um perfil BOM 

CONCEITO FINAL  

4  
 



 


