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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:   

A Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA é mantida pelos órgãos federais através da 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA instituída pela lei no. 11.640 de 11 de janeiro 

de 2008. A universidade é uma das novas instituições federais de ensino superior criadas para 

a expansão do ensino superior, da pesquisa e da tecnologia no país.  

A instituição atende a metade sul do Rio Grande do Sul, região que concentra uma população 

de 2,6 milhões de pessoas, distribuídas em 103 municípios. A região está caracterizada por 

uma economia de base agropecuária e tem área fronteiriças com o Uruguai e a Argentina. A 

criação da instituição veio marcada pela responsabilidade de contribuir com a região em que 

se edifica - um extenso território, com críticos problemas de desenvolvimento sócio-

econômico, inclusive de acesso à educação básica e à educação superior - a “metade sul” do 

Rio Grande do Sul. Veio ainda para contribuir com a integração e o desenvolvimento da região 

de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina.  

A UNIPAMPA mantém um total de cursos 48 cursos de graduação, através dos campi 

instalados nas cidades de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, 

Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana 

A UNIPAMPA, 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. A IES no momento não oferece cursos 

EAD. 

Os Campi são integrados através de uma Unidade administrativa denominada de Reitoria que 

promove a administração e gestão de toda a rede. A reitoria localiza-se na Rua Melani Granier, 

nº 48, Centro, CEP 96400-000 na cidade de Bagé. 

  

Curso:   

O curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA teve 

seu primeiro vestibular realizado em junho de 2006, com a oferta de 50 vagas anuais. O 

primeiro semestre letivo iniciou-se em setembro de 2006. O curso é oferecido no período 

noturno, no sistema de créditos, com ingresso anual e sempre no primeiro semestre, com 

oferta de 50 vagas e duração mínima de quatro anos e máxima de oito anos. A UNIPAMPA 

teve seus atos de criação convalidados pela Portaria MEC – UNIPAMPA nº 492, de 05/08/2009. 

Atualmente o curso conta com 147 alunos matriculados e 3 alunos com matrícula trancada. A 

UNIPAMPA conta atualmente com 540 professores sendo que 29 destes estão vinculados ao 

curso de Licenciatura em Matemática. 

 



A partir de 2011 o curso de Licenciatura em Matemática passou a ser ofertado no Campus de 

Bagé situado na Travessa 45, nº. 1650, no Bairro Malafaia, CEP 96 412-000 no município de 

Bagé - RS, endereço este que foi criado no final de 2010 para facilicar o acesso à IES e onde 

serão as instalações definitivas do campus da UNIPAMPA em Bagé, que se encontram ainda 

em fase de construção e já contando com um Laboratório de Ensino de Matemática e dois 

Laboratórios de Informática para uso dos acadêmicos e que deverá ser o endereço definitivo 

da UNIPAMPA- Campus Universitário Bagé. A reitoria da UNIPAMPA continua funcionando na 

Rua Melanie Granier, nº 48, Centro, na cidade de Bagé – RS, conforme consta no Formulário 

Eletrônico. 

 

O principal objetivo do Curso de Licenciatura em Matemática é formar professores de 

Matemática para a educação básica, com conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar 

nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio e preparados para continuar os 

estudos em nível de Pós-Graduação. 

 

O curso possui uma carga horária total de 2810 horas/aula, as matriculas dos alunos em cada 

semestre devem obedecer ao limite de carga/horária semestral mínima de 8 (oito) créditos, o 

calendário acadêmico conta com 17 semanas de aula, sendo uma destas semanas destinadas à 

realização de uma semana acadêmica. A carga horária estará distribuída da seguinte maneira:  

 

- 30 disciplinas obrigatórias  

- 05 disciplinas optativas  

- 02 disciplinas de estágio de observação supervisionado  

- 02 disciplinas de estágio supervisionado  

 

Além das disciplinas o curso oferece em cada semestre no mínimo 25 horas de atividades 

complementares. O Projeto Pedagógico do Curso contém regulamentação detalhada dessas 

atividades complementares, bem como das disciplinas de estágio, das disciplinas obrigatórias e 

das disciplinas optativas.  

  

  

 

  

 



SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:   

Após uma leitura prévia do Formulário Eletrônico e, no início da visita in loco, a comissão 

avaliadora detectou uma divergência do endereço de oferta do curso que constava no 

Formulário Eletrônico e também no Ofício de Designação e o endereço atual de oferta do 

curso em avaliação. Durante a visita e após contato com os dirigentes da IES esta comissão 

constatou que o curso de Licenciatura em Matemática, a partir de 2011, passou a ser ofertado 

nas instalações definitivas da UNIPAMPA – Campus Universitário de Bagé: Travessa 45, nº 

1650, Bairro Malafaia, CEP 96 412-000, Bagé-RS, esendo que este endereço foi criado no final 

do ano de 2010 para facilitar o acesso ao campu iniversitário, enquanto que a Reitoria da 

UNIPAMPA continua funcionando na Rua Melanie Granier, 48 , Centro, Bagé-RS .   

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime Trabalho  Vínculo Empregatício  Tempo de vínculo 

initerrupto do docente com o curso  

ALESSANDRO CARVALHO BICA  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

Amélia Rota Borges de Bastos  Mestrado  Integral  Estatutário  42 Mês(es)  

ANGELA SUSANA JAGMIN CARRETA  Especialização  Integral  CLT  10 Mês(es)  

ARLEI PRESTES TONEL  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

CARLOS MICHEL BETEMPS  Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

CLAUDIA CAMERINI CORREA PEREZ  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

DAVIDSON MARTINS MOREIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  32 Mês(es)  

DENICE APARECIDA FONTANA NISXOTA MENEGAIS  Especialização  Integral  Estatutário  48 

Mês(es)  

DULCE MARIA DA SILVA VOSS  Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

Emiliana Rosa  Mestrado  Integral  Estatutário  10 Mês(es)  

FERNANDO LUIS DIAS  Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

GILNARA DA COSTA CORREA OLIVEIRA  Mestrado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  

GUILHERME FREDERICO MARANGUELLO  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

JORGE LUIS PALACIOS FELIX  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

KARLA BEATRIZ VIVIAN SILVEIRA  Mestrado  Integral  CLT  11 Mês(es)  



LUCIANA MARTINS TEIXEIRA  Mestrado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

PEDRO FERNANDO TEIXEIRA DORNELES  Doutorado  Integral  Estatutário  16 Mês(es)  

SUSANA MACHADO FERREIRA  Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

VERA LUCIA DUARTE FERREIRA  Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

WLADIMIR HERNANDEZ FLORES  Doutorado  Integral  Estatutário  51 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. Autoavaliação do curso  3   

1.3. Atuação do coordenador do curso  4   

1.4. Objetivos do curso  (indicador de destaque)  (destaque)  4   

1.5. Perfil do egresso  4   

1.6. Número de vagas  5   

1.7. Conteúdos curriculares  (indicador de destaque)  (destaque)  4   

1.8. Metodologia  5   

1.9. Atendimento ao discente  3   

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas  5   

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional  5   

1.12. Atividades complementares  5   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1   

A articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso é suficiente. Algumas das 

políticas constantes do PDI dependem dos espaços físicos, como aquelas voltadas à biblioteca, 

por exemplo. Mas a comissão observou in-loco, que a implantação destes espaços está 

seguindo regularmente e está de acordo com a previsão inicial.  

A auto-avaliação do curso ainda está em fase de implantação e está previsto como um dos 

itens para o trabalho da comissão própria de avaliação da instituição. 

O professor Jorge Luis Felix assumiu a coordenação do curso recentemente (três meses). 

Possui graduação na área do curso avaliado e doutorado em engenharia mecânica. Embora em 



um curto período de atuação no cargo, tem correspondido às atribuições de coordenador 

conforme demonstrado nos registros das atas de reuniões do colegiado de curso e nas 

reuniões desta comissão de avaliação com os docentes e discentes. 

Os objetivos do curso estão suficientemente implantados na medida em que apresenta uma 

matriz curricular satisfatoriamente coerente com o perfil de egresso proposto e disciplinas 

optativas abrangentes. Como também, considerando-se o desenvolvimento cultural por meio 

das atividades complementares, bem como as atividades orientadas do estágio 

supervisionado. Desta forma, o curso possibilita a formação proposta no perfil do egresso. 

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIPAMPA oferece 50 vagas para ingresso anual de 

alunos selecionados em prova do ENEM. Este número de vagas corresponde plenamente à 

dimensão do corpo docente e às condições de infra-estrutura da universidade. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades do curso está em condições 

suficientes para o desenvolvimento do espírito científico e a formação de sujeitos autônomos 

e cidadãos, embora professores e alunos tenham manifestado a necessidade de serem 

intensificadas atividades de nivelamento, com vistas a suprimir deficiências de conteúdos de 

Matemática básica. 

A matriz curricular do curso não contempla completamente os conteúdos de álgebra abstrata 

básica, na medida em que as estruturas de grupo, anel e corpo são abordadas apenas na 

disciplina optativa de Álgebra II e, portanto, sem a garantia oficial de ser oferecida. Por outro 

lado a disciplina obrigatória Álgebra I, abrange alguns conteúdos dispensáveis para um curso 

de licenciatura em Matemática como o teorema fundamental da álgebra e polinômios 

irredutíveis. 

O curso oferece bolsas aos alunos através dos programas PIBID, uma iniciativa do governo 

federal para o incentivo a docência, da qual a instituição foi contemplada concorrendo em 

edital nacional, sendo beneficiados 10 (dez) discentes. A universidade mantém, através da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, o programa PBDA (Programa de Bolsa de 

Desenvolvimento Acadêmico) que inclui participações em atividades de monitoria, extensão e 

de iniciação científica. Contudo, nos últimos semestres, este programa tem atingido apenas 4 

(quatro) alunos co curso beneficiados com projetos de iniciação científica.  

Evidencia-se o estímulo e incentivo ao corpo docente e discente para a realização e 

participação em atividades acadêmicas em eventos internos, bem como externos. Dentre eles 

destacam-se as semanas acadêmicas e apresentações de resultados relacionados aos estágios 

supervisionados das licenciaturas. 

Constatou-se que o estágio supervisionado é bem conduzido, conta com regimento próprio, e 

professores responsáveis pela orientação, acompanhamento e avaliação dos resultados, 

apresentados individualmente sob a forma de relatório final. 

As atividades complementares à formação do professor de Matemática são devidamente 

regulamentadas no projeto pedagógico do curso, através de uma disciplina específica. Ao final 

do curso o discente deve apresentar a planilha de pontuação com atividades acadêmicas, 



científicas, culturais e de formação geral. A planilha prevista tem abrangência adequada de 

atividades. 

  

Conceito da Dimensão 1 

4 

Dimensão 2: Corpo docente   

2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante  5   

2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE  3   

2.3. Regime de trabalho do NDE  5   

2.4. Titulação e formação do coordenador do curso  4   

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso  5   

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

2.7. Titulação do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque)  4   

2.8. Regime de trabalho do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque)  5   

2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou experîência do corpo docente  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  2   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2 

Conforme o Estatuto da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA o NDE do curso de 

Licenciatura em Matemática é constituído por todos os docentes integrantes do corpo docente 

do curso, que é atualmente composto por 26 (vinte e seis) professores, todos contratados em 

regime integral, onde 24 (vinte e quatro) desses docentes são contratados no regime 

estatutário. Os professores em sua maioria (96.2%) possuem titulação obtida em programa de 

pós-graduação stricto sensu, sendo 09 (nove) professores, 34,6%, com título de doutor. 

O professor Jorge Luis Palacios Felix, atual coordenador do curso, possui graduação e mestrado 

na área do curso e doutorado em Engenharia Mecânica, bem como, possui experiência 

docência em ensino superior muito além de quatro (4) anos. O regime de trabalho do 

coordenador do curso é de tempo integral, sendo vinte (20) horas semanais as reservadas à 

coordenação.  



Após a reunião com o corpo docente do curso de Licenciatura em Matemática da UNIPAMPA – 

Campus Universitário de Bagé e, após contato com a direção da IES, fomos informados que os 

professores: 

1. Dafni Fernanda Zenedin Marchioro; 

2. Daniel Luiz Nedel; 

3. Gelson Peres da Silva, 

não fazem mais parte do corpo docente do curso em avaliação e os motivos estão 

apresentados no formulário eletrônico. Fomos também informados que passaram a fazer 

parte do corpo docente do curso os seguintes professores: 

1. Claudette da Silva Lima Martins – Integral/Estatutária – Mestre em Educação; 

2. Daniela Borges Pavani – Integral/Estatutária – Doutora em Física; 

3. Fábio Ronei Padilha – Integral/Estatutária – Mestre em Matemática Aplicada;  

4. Francieli Vaz – Integral/Estatutária – Mestre em Matemática Aplicada; 

5. Mário Luiz Lopes da Silva - Integral/Estatutária – Doutor em Física; 

6. Rubya de Andrade – CLT – Integral/CLT – Mestre em Educação; 

 

Portanto o corpo do docente do curso fica composto por 26 docentes, sendo a professora 

Emiliana Rosa contratada como efetiva para ministrar a disciplina de Libras. Uma vez que todo 

o corpo docente constitui o NDE, a titulação e a formação acadêmica foram descritas acima. 

Em relação à experiência do corpo docente, 88,5% dos professores possuem mais de 4 anos de 

experiência acadêmica no ensino superior. 

 

O número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo integral” é inferior a 

20/1. 

A estrutura curricular do curso de Licenciatura em avaliação, possui um número de 39 

disciplinas divididas da seguinte maneira: 

- 30 disciplinas obrigatórias;  

- 05 disciplinas optativas ; 

- 02 disciplinas de estágio de observação supervisionado ; 

- 02 disciplinas de estágio supervisionado ; 

Sendo assim, a média de disciplinas por docentes fica igual a 1,5. E o número alunos nas 

disciplinas teóricas é de 50 alunos. 



Embora a média da produção científica dos docentes seja satisfatória, constata-se a baixa 

participação de alunos envolvidos em projetos de pesquisa (iniciação científica), apenas 4 

alunos desde 2008.  

Conforme registros em atas e reuniões com docentes e discentes, podemos constatar que 

participam do colegiado do curso, em reuniões regulares, os professores com maior número 

de disciplinas no curso, além de um representante discente. 

  

Conceito da Dimensão 2 

4 

Dimensão 3: Instalação física   

3.1. Sala de professores e sala de reuniões  4   

3.2. Gabinetes de trabalho para professores  3   

3.3. Salas de aula  4   

3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática  3   

3.5. Registros acadêmicos  5   

3.6. Livros da bibliografia básica  (indicador de destaque)  (destaque)  4   

3.7. Livros da bibliografia complementar  4   

3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes  4   

3.9. Laboratórios especializados  (indicador de destaque)  (destaque)  4   

3.10. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados  4   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3 

Após visita in loco esta comissão constatou que a sede definitiva da UNIPAMPA - Campus 

Universitário de Bagé, ainda se encontra em fase de construção e, atualmente conta com dois 

blocos em uso, sendo que esses blocos ainda estão em fase de acabamento. Existe a previsão 

da construção de mais dois blocos para o total funcionamento do Campus Universitário de 

Bagé, onde está sendo ofertado, a partir de 2011 o curso de Licenciatura em Matemática. 

 

Apesar de estarem em fase de acabamento, as instalações para docentes (salas de professores 

e de reuniões) estão equipadas segundo a finalidade e atendem plenamente aos requisitos de: 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade, necessários 

às atividades. O curso ainda não possui gabinete de trabalho para os professores, pois o 

campus ainda se encontra em fase de construção e o atual local usado como gabinete de 

trabalho é dividido entre diversos professores. A coordenação divide a sala com outros 



coordenadores. Aos professores estão destinadas e mesas e computadores individuais com 

acesso a internet. Todas as salas atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade. 

 

As salas de aulas do curso estão equipadas segundo a finalidade e atendem, plenamente, aos 

requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessárias à atividade desenvolvida. 

 

Nas dependências do novo campus encontram-se em funcionamento dois laboratórios de 

informática com acesso à internet, destinados às aulas e atividades acadêmicas aos alunos de 

todos os cursos da instituição. 

 

O processo de registros acadêmicos é informatizado, com garantia de atualização, 

confiabilidade e eficiência, sendo de acesso tantos aos docentes quanto as discentes do curso 

de Licenciatura em Matemática. 

 

O acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica atende aos programas das 

disciplinas do curso, em quantidade suficiente e com acesso e empréstimo informatizado. Este 

acervo é constantemente atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES. Do mesmo modo, 

o acervo atende, plenamente, às indicações bibliográficas complementares, referidas os 

programas das disciplinas. Existe também uma base de livros eletrônicos que conta com mais 

de 3.400 títulos na íntegra.  

 

Apesar de não possuir nenhuma assinatura de periódicos, A UNIPAMPA possui acesso ao 

Portal de Periódicos da CAPES, que oferece mais de 15.400 periódicos, sendo esse portal de 

livre acesso aos discentes e docentes da universidade e contempla as principais áreas do curso. 

 

A UNIPAMPA possui dois laboratórios de informática para utilização dos alunos e possui um 

Laboratório de Ensino de Matemática. Durante uma reunião realizada com os alunos do curso, 

estes relataram que o laboratório deveria ser constantemente melhorado no que se refere a 

quantidade e a diversidade de materiais pedagógicos. 

 

Constatamos durante a visita in-loco que os edifícios, instalações, laboratórios e equipamentos 

são novos e com excelente manutenção e conservação, porém os alunos reclamaram da falta 

de uma copiadora e de uma cantina no campus. 



  

Conceito da Dimensão 3 

4 

Dimensão 4: Requisitos legais e normativos   

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)  Sim   

Após análise dos documentos apresentados e após a visita in loco contatamos que existe 

coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais.   

4.2. Estágio supervisionado.  Sim   

O estágio supervisionado é bem conduzido, conta com regimento próprio, e professores 

responsáveis pela orientação, acompanhamento e avaliação dos resultados, apresentados 

individualmente sob a forma de relatório final.   

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

A professora Emiliana Rosa é contratada, como professora efetiva e em tempo integral, para 

ministrar a disciplina de Libras – Linguagem Brasileira de Sinais, que consta da grade curricular 

como uma disciplina obrigatória.   

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   

O tempo mínimo de duração e a carga horária total do curso de Licenciatura em Matemática 

estão de acordo com o Parecer CNE/CP 28/2001 e Resolução CNE/CP 02/2002.   

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   

Os elevadores para acesso aos portadores de necessidades especiais estão em fase final de 

acabamento, porém já se encontram em funcionamento e existem também banheiros 

devidamente equipados.   

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

cada curso)  Não   

Não se aplica.   

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

Conforme o Estatuto da Federal do Pampa - UNIPAMPA o NDE do curso de Licenciatura em 

Matemática por todos os docentes integrantes do corpo docente do curso, que é atualmente 

composto por 26 (vinte e seis) docentes, todos contratados em regime integral, sendo que 24 

(vinte e quatro) desses docentes são contratados no regime estatutário e isso demonstra 

compromisso com a permanência dos docentes do NDE. Dentre esses docentes, 25 (vinte e 



quatro), 96.2%, possuem titulação obtida em programa de pós-graduação stricto sensu. Dentre 

esses titulados, 08 (nove) professores, 34,6%, possuem título de doutor. Foi constatada e 

existência de atas de reuniões devidamente assinadas.   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4   

Após a visita à Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus Universitário de Bagé e 

após análise dos documentos, constatamos que a instituição cumpre todos os requisitos legais.  

Existe coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o estágio 

supervisionado é bem conduzido, conta com regimento próprio, e professores responsáveis 

pela orientação, acompanhamento e avaliação dos resultados, apresentados individualmente 

sob a forma de relatório final. A professora Emiliana Rosa é contratada, como professora 

efetiva e em tempo integral, para ministrar a disciplina de Libras – Linguagem Brasileira de 

Sinais, que consta da grade curricular como disciplina obrigatória.  

O tempo mínimo de duração e a carga horária total do curso de Licenciatura em Matemática 

estão de acordo com o Parecer CNE/CP 28/2001 e Resolução CNE/CP 02/2002.  

Os elevadores para acesso aos portadores de necessidades especiais estão em fase final de 

acabamento, porém já se encontram em funcionamento e existem também banheiros 

devidamente equipados. 

Conforme o Estatuto da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, o NDE do curso de 

Licenciatura em Matemática é constituído por todos os professores integrantes do corpo 

docente do curso, hoje em número de 26 (vinte e seis). O regime contratual predominante é 

estatutário, com dedicação integral . Dentre esses docentes, 25 (vinte e cinco), 96.2%, 

possuem titulação obtida em programa de pós-graduação stricto sensu, sendo predominante 

professores com mestrado. São 09 (nove) professores com título de doutor, número 

corresponde a cerca de 35% do total dos docentes . Foi constatada e existência de atas de 

reuniões devidamente assinadas. 

  

Conceito da Dimensão 4 

NAC 

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES   

Esta comissão tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações sobre cada 

uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste 

relatório e, considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, 

atribuiu os seguintes conceitos por Dimensão: 

 

DIMENSÃO CONCEITO 



Dimensão 1 4 

Dimensão 2 4 

Dimensão 3 4 

 

Portanto, o curso Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pampa - Campus 

UNiversitário de Bagé apresenta um perfil muito bom de qualidade (conceito final 4).   

CONCEITO FINAL 

4 

  

   


