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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:  

Instituição: 

 

A IES, A Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA é uma instituição Pública de 

educação superior, Multi-campi, criada por meio da Lei nº 11.640, de 11 de Janeiro de 2008, 

com natureza jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, pessoa jurídica de 

direito público, reger-se-á pela legislação federal pertinente em vigor.  

 

A IES - UNIPAMPA Campus Caçapava do Sul está situada na Avenida Pedro Anunciação, s/n, 

Vila Batista, CEP 96570-000 – Caçapava do Sul – RS. A UNIPAMPA tem o CNPJ 

09.341.233.0001-22, Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal, está autorizada pela própria 

Lei nº 11.640, de 11 de Janeiro de 2008. 

 

Os documentos analisados (PDI E PPC) apresentam como missão, visão e valores da IES: A 

Fundação 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. Com 

visão de Constituir-se como instituição acadêmica de reconhecida excelência, integrada e 

comprometida com o desenvolvimento sustentável da região e do país e sendo balizada pela: 

 

- Formação acadêmica ética, reflexiva, propositiva e emancipatória, comprometida com o 

desenvolvimento humano em condições de sustentabilidade; 

- Excelência acadêmica, caracterizada por uma sólida formação científica e profissional, que 

tenha como balizador a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visando ao 



desenvolvimento da ciência, da criação e difusão da cultura e de tecnologias ecologicamente 

corretas, socialmente justas e economicamente viáveis, direcionando-se por estruturantes 

amplos e generalistas; 

- Sentido público, manifesto por sua gestão democrática, gratuidade e intencionalidade da 

formação e da produção do conhecimento, orientado pelo compromisso com o 

desenvolvimento regional para a construção de uma Nação justa e democrática. 

 

O PDI destaca que a IES – Universidade Federal do Pampa, com parcerias firmadas com 

diversos órgãos da sociedade, como empresas nacionais, para patrocínio de eventos ou de 

projetos, procura ampliar suas relações e intensificar sua produção intelectual e outras 

formas alternativas de recursos capazes de atender sempre e cada vez melhor as demandas 

sociais. 

 

A parceria firmada entre a UNIPAMPA e outras instituições do Ensino Superior como a URG’s 

e as empresas Marivent’s, Marilo, Votorantim, CPRM, Goagamai, Coopasul, etc.. possibilita o 

uso da estrutura física e parcerias nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

A cidade de Caçapava do Sul, localizada na Mesorregião metade Sul do rio Grande do Sul, a 

270 km de Porto Alegre, localizada no extremo meridional do País, apresentando a maior área 

fronteiriça do MERCOSUL sendo composta por 106 municípios, ocupando uma área de 

153.879 Km², contando atualmente com uma população de 32.000 habitantes.  

Curso:  

Curso: 

 

O curso Superior de Tecnologia em Mineração, da Fundação Universidade Federal do Pampa, 

está localizado na cidade de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, à Avenida Pedro 

Anunciação, nº s/n, Bairro Vila Batista, CEP 96570-000. O curso foi criado pela Ata da 10ª 

Reunião do Conselho Dirigente da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA de 

30/10/2008. Com 30 vagas previstas no ato de criação e alteradas posteriormente para 40 

vagas sendo está decisão aprovada pela Comissão do referido Curso e registrada em Ata 

06/2010 de 08 de Setembro de 2010 e atualmente com 104 estudantes regularmente 

matriculados. O curso tem duração mínima de 3,5 anos (7 semestres). 

 

As disciplinas são oferecidas em módulos teóricos presenciais de até 50 alunos e de aulas 

práticas com até 25 estudantes. 

 

O curso de Superior de Tecnologia em Mineração formou sua primeira turma em Março de 

2012 com 03 alunos. Há previsão de 07 concluintes ao final de 2012. 

 

OBS: A postagem do endereço no sistema e-MEC foi feita à Avenida Pedro Anunciação, s/n, 

Vila Batista, CEP 96570-000 – Caçapava do Sul – RS, endereço comercial usado pela IES.  

 

A escritura da IES está registrada com endereço à Avenida Pedro Anunciação, s/n, Vila Batista, 



CEP 96570-000 – Caçapava do Sul – RS, que faz parte do mesmo prédio da instituição como 

um todo. 

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:  

Síntese da ação preliminar à avaliação: 

Esta comissão de avaliação, sendo composta pelos professores Luiz Cláudio Bitencourt e 

Alessandro Saraiva Loreto, foi designada para fazer a Avaliação N° 89113 processo e-MEC N° 

201011924 como Ato Regulatório de Reconhecimento de Curso Superior de Tecnologia em 

Mineração da IES – Fundação Universidade Federal do pampa - UNIPAMPA - RS. 

 

Após a designação, os avaliadores entraram em contato entre si e logo em seguida iniciaram a 

leitura dos documentos, na consulta ao sistema a comissão constatou que o formulário 

eletrônico (FE) estava devidamente preenchido. 

 

O coordenador da comissão, Prof. Luiz Cláudio Bitencourt, manteve contato por e-mail 

esclarecendo sobre a infraestrutura que deveria estar disponível às atividades internas da 

Comissão de Avaliadores (sala reservada com dois computadores com acesso à internet, uma 

impressora a laser, linha telefônica para ligações externas, material de expediente para 

trabalho, entre outros), que prontamente foram atendidas. 

 

Ao chegarmos fomos apresentados ao Vice-Reitor Almir Barros da S. Santos Neto ao Diretor 

Geral do campus o professor Maximiliam Frias e ao Coordenador do Curso Professor Luis 

Eduardo que nos colocou a disposição todos os documentos da IES e do Curso. 

 

Em seguida a comissão fez análise em toda a documentação solicitada na agenda de trabalho. 

Verificaram-se ainda os documentos Portarias e Resoluções necessários ao ato de autorização 

da UNIPAMPA e Ata do Conselho de criação do Curso Superior de Tecnologia em Mineração. 

 

Conforme agenda a comissão foi fazer visitas aos laboratórios, sala de aulas e toda a 

infraestrutura, reuniões com o corpo docente, NDE, técnicos administrativos, Integrantes da 

CPA e corpo discente, em seguida finaliza-se o contato com os alunos aceitando o convite dos 

mesmos para assistirmos um Ciclo de Palestras da Tecnologia em Mineração que ocorrem 

todos os primeiros semestres de cada ano vigente nos deixando convicto da articulação entre 

teoria e prática. 

 

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 

Trabalho  

Vínculo 

Empregatício  

Tempo de vínculo 

initerrupto do docente 

com o curso 

Aline Lopes Balladares  Doutorado  Integral  Estatutário  2 Mês(es) 



Anelise Marlene 

Schmidt  
Doutorado  Integral  Estatutário  8 Mês(es) 

DELIA DEL PILAR 

MONTECINOS DE 

ALMEIDA  

Doutorado  Integral  Estatutário  32 Mês(es) 

Luis Eduardo de Souza  Doutorado  Integral  Estatutário  20 Mês(es) 

Luiz Delfino Teixeira 

Albarnaz  
Mestrado  Integral  Estatutário  14 Mês(es) 

MARCO ANTONIO 

FONTOURA HANSEN  
Doutorado  Integral  Estatutário  17 Mês(es) 

Marcos Frichembruder  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es) 

RAUL OLIVEIRA NETO  Doutorado  Integral  Estatutário  2 Mês(es) 

REGIS SEBBEN 

PARANHOS  
Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

Vinícius de Abreu 

Oliveira  
Doutorado  Integral  Estatutário  1 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)  
4.0  

O PPC considera o desenvolvimento econômico e a demanda do setor produtivo da 

região, a população do ensino médio e técnico local, a política institucional de expansão 

para a área tecnológica, bem como a implementação das políticas institucionais do PDI 

para o curso de maneira excelente, foi detectada também importante participação da 

população local na constituição do curso. Foram suficientemente implementadas ações 

acadêmico-administrativas em decorrência dos relatórios produzidos pela 

autoavaliação e pela avaliação externa (ENADE e outros), foi detectada apenas uma 

auto avaliação do curso por iniciativa da Universidade, a CPA local deverá aplicar seu 

primeiro questionário a partir de maio deste ano. Os objetivos do curso expressam de 

forma plena os compromissos institucionais de formação tecnológica e humana, bem 

como as demandas do setor produtivo da região, há um excesso de preocupações 

voltadas para atender a localidade e a região. O perfil profissional do egresso expressa 

plenamente as competências profissionais tecnológicas do egresso do curso, há 

ausência de preocupações voltadas para continuidade daqueles que desejam continuar 



a estudar e pesquisar. A média do número de vagas ofertadas nos últimos dois anos 

corresponde plenamente à dimensão do corpo docente e às condições de 

infraestrutura da IES no âmbito do curso, o corpo docente pode aumentar.  

1.1.1. Contexto Educacional  5  

Justificativa para conceito 5: null  

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  4  

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

consulta: PPC e DCNs)  
4.0  

A estrutura curricular do curso apresenta excelentes flexibilidade, interdisciplinaridade, 

atualização com o mundo do trabalho e articulação da teoria com a prática. Os 

conteúdos curriculares possibilitam pleno desenvolvimento do perfil profissional, 

considerando os aspectos: competências tecnológicas do egresso e cargas horárias. As 

práticas do curso estão suficientemente comprometidas com a interdisciplinaridade, a 

contextualização, com o desenvolvimento do espírito científico e com a formação de 

sujeitos autônomos e cidadãos, falta explicitação dos métodos de ensino e pesquisa e 

há uma atenção exagerada para as formas de avaliação, detectou-se também 

insuficiência de disciplinas de nivelamento e monitorias em horários pertinentes a um 

curso noturno. O curso possui programas sistemáticos de suficiente atendimento ao 

discente, considerando os aspectos: atendimento extraclasse, não há psicólogos e 

pedagogo as atenções estão concentradas no atendimento sócio econômico.  

1.2.1. Estrutura Curricular  5  

1.2.2. Conteúdos Curriculares (destaque)  4  

1.2.3. Metodologia  3  

1.2.4. Atendimento ao discente  3  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

A média da organização didático pedagógica é de 3,9, sendo os pontos fracos metodologia, 

atendimento ao discente e auto avaliação, e o ponto forte o contexto educacional e estrutura 

curricular.  



Conceito da Dimensão 1  

4  

Dimensão 2: Corpo Docente  

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

institucionais)  
5.0  

O NDE é composto por pelo menos cinco dos docentes do curso, sendo que todos eles 

participam da implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso de forma 

excelente. 100% do NDE possui titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu. 70% do NDE possui experiência profissional relevante, no eixo 

tecnológico do curso, fora do magistério, de pelo menos dois anos. 100% dos docentes 

do NDE são contratados em regime de tempo parcial ou integral e, destes, pelo menos 

50% em tempo integra. O coordenador possui titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu e experiência profissional, no 

magistério superior, na educação profissional e na gestão acadêmica, somadas, de 4 a 5 

anos incompletos. O regime de trabalho do coordenador do curso é de tempo parcial 

ou integral, sendo que as horas reservadas à coordenação satisfazem a relação máxima 

de 1 hora para 18 vagas considerando a média do número de vagas ofertadas nos 

últimos dois anos, para além do patamar mínimo de dez horas semanais destinadas à 

coordenação. O colegiado está legalmente constituído e possui plena 

representatividade e participação nas decisões sobre assuntos acadêmicos, foi 

observada inversão no processo de deliberação entre o colegiado e o NDE.  

2.1.1. Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE (de acordo com a 

resolução) 18  
5  

Justificativa para conceito 5: null  

2.1.2. Titulação do NDE  5  

Justificativa para conceito 5: null  

2.1.3. Experiência profissional do NDE  5  

Justificativa para conceito 5: null  

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  

Justificativa para conceito 5: null  

2.1.5. Titulação, formação acadêmica e experiência do coordenador do 4  



curso  

Justificativa para conceito 4: null  

2.1.6. Regime de trabalho do coordenador do curso  5  

Justificativa para conceito 5: null  

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

Justificativa para conceito 4: null  

2.2. Perfil dos Docentes (Fonte de consulta: PPC e documentação própria da IES)  4.0  

Mais de 60% dos docentes do curso têm titulação obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu e, destes, pelo menos 50% são doutores. Mais de 60% dos 

docentes do curso são contratados em regime de tempo parcial ou integral. De 60 a 

69% dos docentes do curso têm experiência acadêmica na educação superior ou na 

educação profissional, somadas, de no mínimo três anos. Entre 51% e 70% dos 

docentes do curso têm, pelo menos, três anos de experiência profissional.  

2.2.1. Titulação do corpo docente (destaque)  5  

Justificativa para conceito 5: null  

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  

Justificativa para conceito 5: null  

2.2.3. Tempo de experiência de magistério superior ou experiência na 

educação profissional (considerar ensino técnico e tecnológico) (destaque)  
4  

Justificativa para conceito 4: null  

2.2.4. Tempo de experiência profissional do corpo docente (fora do 

magistério)  
3  

Justificativa para conceito 3: null  

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

assinados pelos docentes com a IES)  
4.0  

O número de matrículas dividido pelo número docente equivalente a tempo integral é 

menor que 20. São ministradas todas as disciplinas teóricas com, no máximo, 40 alunos 

por turma. A média de disciplinas ministradas no curso, por docente, por semestre, nos 



últimos dois anos, está entre 2,5 e 3,0. A média de disciplinas ministradas no curso, por 

docente, por semestre, nos últimos dois anos, é de 2,3. Há no curso insuficiente 

desenvolvimento de pesquisa e de inovação tecnológica com pouca participação de 

estudantes, totalizando média de 8,3 nos últimos três anos.  

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  5  

2.3.3. Número médio de disciplinas por docente  3  

2.3.4. Pesquisa, produção científica 23 e tecnológica  2  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

A média atingida pelo corpo docente de 4,3, sendo os pontos fracos a produção científica, o 

número de disciplina por docente, o tempo de experiência fora do magistério, considerando 

que todos os professores são contratados em tempo integral para a docência, extensão e 

pesquisa esta fragilidade parece a mais destoante.  

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)  
5.0  

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 necessária à atividade 

desenvolvida. O curso oferece gabinete de trabalho equipado para o coordenador do 

curso e para os integrantes do NDE, docentes em tempo integral e docentes em tempo 

parcial7, com computadores conectados à interne. O curso oferece gabinete de 

trabalho equipado para o coordenador do curso e para os integrantes do NDE, 

docentes em tempo integral e docentes em tempo parcial, com computadores 

conectados à internet. As salas de aula estão equipadas segundo a finalidade e 

atendem plenamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade proposta, porém 

observamos a não existência de condicionadores e os professores e alunos anotaram 

que é muito quente no verão. O curso disponibiliza laboratório(s) de informática com 

acesso à internet, na proporção de um computador para até 15 alunos, considerado o 

total de matrículas dos cursos em funcionamento. Existe processo de registro 

acadêmico informatizado, sendo que a utilização dos serviços disponibilizados ao corpo 



docente e discente é excelente, permitindo inclusive consulta ao PPC, PDI e à legislação 

diretamente relacionada ao curso.  

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  5  

3.1.5. Registros Acadêmicos  5  

3.2. Categoria de análise: Biblioteca (Fonte de consulta: PPC e PDI)  2.0  

Os títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de três títulos) atendem aos 

programas das disciplinas do curso, na proporção de um exemplar para até quinze 

alunos, foi observada grande quantidade de títulos em processo licitatório ainda 

inconcluso quando desta visita. Os títulos da bibliografia complementar atendem 

insuficientemente aos programas das disciplinas, pois também se encontram no 

mesmo processo licitatório. Os periódicos especializados, sob a forma impressa ou 

informatizada, não atendem às principais áreas temáticas do curso, foi observada a 

assinatura de apenas uma revista nacional.  

3.2.1. Livros da bibliografia básica  2  

3.2.2. Livros da bibliografia complementar  2  

3.2.3. Periódicos especializados, indexados e correntes 20 .  2  

3.3. Categoria de análise: Instalações e Laboratórios Específicos (Fonte de 

consulta: PDI, PPC, etc.)  
3.0  

Os laboratórios especializados estão implantados em quantidade e qualidade 

insuficientes, existem equipamentos adquiridos para os laboratórios de tratamento e 

de beneficiamento de minérios, e o de mineração, mas o edifício ainda não está 

construído. Os espaços, equipamentos serviços e a relação aluno/posto de trabalho dos 

laboratórios atendem suficientemente às atividades desenvolvidas, dependendo de 

reserva e subdivisão das turmas.  

3.3.1. Laboratórios especializados (destaque)  2  

Justificativa para conceito 2: null  

3.3.2. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados  3  



CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

A média atingida pelas instalações físicas é de 3,4; os pontos fracos são os laboratórios 

especializados, os livros da bibliografia básica e complementar. Considerado o perfil do 

egresso dos cursos tecnológico essa deficiência parece grave, mesmo com os equipamentos 

já adquiridos e a licitação para o edifício dos novos laboratórios, é preciso ponderar que o 

curso já esta formando profissionais sem a devida articulação entre teoria e prática.  

Conceito da Dimensão 3  

3  

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais Tecnológicas (Resolução 

CNE/CP nº 3/2002)  
Sim  

Critério de análise:  

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e 

o funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia?   

Contemplada pela portaria nº 300 de 05 de maio de 2011, inclui no Catálogo 

nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia aprovado em extrato pela Portaria 

10, de 28 de julho de 2006, "Curso Superior de Tecnologia em Mineração com 

carga horária mínima de 2.400 horas, constante do eixo tecnológico "Recurso 

naturais".  

4.2. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria Normativa 

nº 12/2006)  
Sim  

Critério de análise:  

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

Tecnologia?   

Conforme portaria 300 de 05 de maio de 2011.  

4.3. Carga horária mínima - Catálogo Nacional dos CST – (Portaria n° 

1024/2006; Resolução CNE/CP n° 3, 18/12/2002)  
Sim  

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 previsto no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?  

O curso apresenta carga horária mínima de 2400 horas conforme portaria 300 de 

05 de maio de 2011.  

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)  

Não  

Critério de análise:  

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

reduzida?   

O edifício apresenta elevador para térreo e primeiro andar e sistema de rampas 

para o sub-solo. As rampas não apresentam inclinação adequada para cadeirante 

(8,33%) e não há piso táctil para deficiente visual.  

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

Critério de análise:  

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

optativa?   

Apesar de disciplina optativa na grade curricular, não existe professor específico 

dentro do quadro docente do Campus de Caçapava do Sul.  

DISPOSIÇÕES LEGAIS  

Os requisitos legais normativos estão regulamentados quanto as diretrizes curriculares, 

denominação do curso e carga horária mínima em conformidade a portaria nº 300 de 05 de 

maio de 2011, inclui no Catálogo nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia aprovado em 

extrato pela Portaria 10, de 28 de julho de 2006, \"Curso Superior de Tecnologia em 

Mineração com carga horária mínima de 2.400 horas, constante do eixo tecnológico 

\"Recurso naturais\". Não atende as limitações a mobilidade conforme decreto 5.296/2004, e 

atende parcialmente o decreto 5626/2005 relativo disciplina de libras pois o campus 

Caçapava do Sul não dispõe de professor especializado.  

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final:  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

Esta comissão formada pelos professores Alessandro saraiva Loreto e Luiz Cláudio 

Bittencourt (coordenador), tendo realizado as considerações sobre cada uma das três 



dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório atribuiu, 

em consequência, os seguintes conceitos por dimensão:  

 

Dimensão 1 - conceito 4 

Dimensão 2 - conceito 4  

Dimensão 3 - conceito 3 

 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostas na 

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

CONAES e neste instrumento de avaliação, este Curso Superior de Tecnologia em Mineração 

apresenta um perfil de qualidade pleno.  

CONCEITO FINAL:  

4  

 

 


