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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

O Campus Santana do Livramento, no qual há a oferta do curso de Relações Internacionais na Rua Barão

do Triunfo, nº 1.048, bairro Centro, Santana do Livramento/RS, CEP: 97573-590, é um Pólo de Apoio

Presencial e Unidade Acadêmica da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, sigla

UNIPAMPA, que é como Categoria Administrativa uma Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal, com

o CNPJ 09.341.233/0001-22, sediada administrativamente e com disponibilidade do imóvel alugado em
Bagé, CEP 96400500, na Av. General Osório, nº 900, Bairro Centro, UF Rio Grande do Sul, e com web-

site em www.unipampa.edu.br. Segundo a classificação da organização acadêmica, a UNIPAMPA é uma

Universidade. A Reitora da UNIPAMPA é Ulrika Arns, empossada em 2011. Ela possui graduação em

Fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Maria (1986), graduação em Pedagogia pela Universidade

Federal do Rio Grande do Sul (1992), mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (1998) e doutorado em Educação pela Universidade Federal

do Rio Grande do Sul (2006).

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA foi criado pela Lei 11.640,

de 11 de janeiro de 2008, e foi viabilizada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica financiado
entre o MEC, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas

(UFPel). A UNIPAMPA foi criada pelo governo federal para minimizar o processo de estagnação
econômica da região econômica onde está inserida.

Cabia 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. 

Além dos cursos tradicionais, a UNIPAMPA oferta cursos stricto sensu no nível de mestrado acadêmico

em Ciência Animal (Campus Uruguaiana), Mestrado em Ciências Biológicas (Campus São Gabriel),
Mestrado em Bioquímica (Campus Uruguaiana), Mestrado em Engenharia (Campus Alegrete), Mestrado

em Engenharia Elétrica (Campus Alegrete) e Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (Campus Bagé)
e um doutorado em Bioquímica no campus Uruguaiana.

O campus de Santana do Livramento tem como Coordenadora Daniela Vanila Nakalski Benetti, graduada

em Direito pela Universidade de Cruz Alta (1996), Especialista em Direito Público pela Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (1999) Mestre em Integração Latino - Americana
pela Universidade Federal de Santa Maria (2002) e Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio

dos Sinos (2007), que atua também no curso de Relações Internacionais.

O primeiro curso iniciado em 2006 no Campus de Santana do Livramento foi Administração. Hoje o
Campus oferta também Ciências Econômicas, Tecnologia em Gestão Pública e Relações Internacionais.

Como curso latu sensu há no nível de especialização Desenvolvimento de Regiões de Fronteira.

No momento de sua criação, a UNIPAMPA contava com 2.320 alunos. No ano 2010 a UNIPAMPA
ofertou 2.465 vagas para 3.742 candidatos (Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação), o

que indica um índice inferior a média nacional. A IES representa uma pequena instituição.

Com base em dados divulgados pelo MEC, a UNIPAMPA tem um Conceito Médio de Graduação de

3,28 (ano de avaliação 2011) ao contrário de 3,66 (ano 2010). O Conceito Médio de Mestrado focou
com 3,0 estável. O IGC contínuo baixou de 3,66 para 3,25, ou em termos de faixa, o IGC ficou na faixa 4,

o que significa bom.
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UNIPAMPA tem por objetivos ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do

conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional, mediante atuação
multicampi.

A UNIPAMPA 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 da região, o que mostra
uma inserção regional.

Curso:

O curso de Relações Internacionais da UNIPAMPA em Santana do Livramento/RS, CEP: 97573-590,
Rua Barão do Triunfo, nº 1.048, bairro Centro, é oferecido na modalidade Presencial e Grau de

Bacharelado.

No 30 de outubro de 2008, o conselho da instituição aprovou a criação do curso bacharelado de Relações
Internacionais, com 40 vagas no turno de diurno-manhã, com duração 04 anos. No Basis o curso esta
registrado no seu funcionamento turno integral com 50 vagas totais anual. O curso iniciou em 01 de agosto

de 2009. Atualmente o curso tem 168 matriculados no total. O número de inscrições no ENEM e vagas
ofertadas resulta uma relação de 17,4 (ano 2013), 18,9 (ano 2012) e 12,9 (ano 2011).

O curso de Bacharelado em Relações Internacionais da UNIPAMPA pretende preparar profissionais com

formação humanística, técnica e científica, compatível com a realidade global em seus aspectos econômicos,
políticos, sociais e culturais, com capacidade para, em contínuo desenvolvimento profissional, analisar

conjunturas internas e externas, cenários e mercados, tomar decisões com competência e atuar
interdisciplinarmente na área, visando a satisfação e bem estar humano, dentro dos princípios de

responsabilidade social, justiça e ética profissional.

A integralização curricular é no mínimo 08 semestres, e o máximo de 12 semestres. A partir de 2010 o

aluno pode ingressar por meio do Sistema de Seleção Unificada &#8722; SiSU, utilizando exclusivamente
as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio &#8722; ENEM, 1 vez por ano,
no 1º semestre, conforme o número de vagas estabelecido pela Instituição; por meio de transferência de um

outro curso para o curso de Relações Internacionais ou Processo Seletivo Complementar, destinado aos

estudantes vinculados a instituições de ensino superior, aos portadores de diplomas que desejam ingressar

na UNIPAMPA e aos ex-discentes da UNIPAMPA, no caso de disponibilidade de vagas.

A estrutura curricular do Curso tem uma carga horária de 2.490 horas e representa com isso uma duração

que está abaixo da média dos cursos nacionais em Relações Internacionais. Há os eixos Disciplinas
específicas das Relações Internacionais, auxiliares e correlatas, orientadas para a profissão, Atividades

Complementares de Graduação (120 horas), Componentes Curriculares Complementares de Graduação

&#8722; CCCG (180 horas)(juntos 12 % da carga horário do curso), Estágio Supervisionado (90 horas) e

Trabalho de Conclusão do Curso &#8722; TCC I (60 horas) e TCC II (60 horas). O Estagio
Supervisionado representa 3,6 % do curso, e representa com isso uma reduzida relação teoria-prática. 

Em atendimento a legislação (§ 2, decreto 5.626 - LIBRAS), a UNIPAMPA incluiu no matriz curricular a

disciplina LIBRAS, com 60 horas. A disciplina História da África no Brasil, dentro dos Componentes
Curriculares Complementares de Graduação, entretanto sem especificação da carga horário, pode atender

o disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP
N° 01 de 17 de junho de 2004). As disciplinas Direito Ambiental Internacional, Meio Ambiente e Relações
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Internacionais como Análise ambiental, atendem a resolução de tratamento de aspectos do Meio Ambiente

nas grades curriculares nos cursos universitários (CNE, Nº 2, de 15 de junho de 2012) dentro dos CCCG

a partir do 4º semestre. 

O Coordenador do curso é Rafael Balardin, que possui graduação (licenciatura e bacharelado) em História

(2002), mestrado em Relações Internacionais (2005) e atualmente é doutorando em Estudos Estratégicos
Internacionais, todos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

Após a disponibilização do formulário eletrônico no sistema e-MEC aos avaliadores, composto por
Wellington Dantas Amorim, nessa função como coordenador da comissão, Centro Universitário La Salle –

Niterói, e Karl Henkel, Universidade Federal do Pará, procedeu-se ao longo de algumas semanas

anteriores à avaliação, ato Regulatório Renovação de Reconhecimento de Curso, código da avaliação

90241, curso Relações Internacionais, grau Bacharelado e Presencial, uma leitura detalhada das
informações repassadas pela IES nas três dimensões do formulário, inclusive as informações repassados no

Despacho Saneador pela Coordenação Geral de Autorização e Reconhecimento de Cursos da Educação

Superior &#8722; CGARCES/DIREG/SERES/MEC. Observou-se com atenção o endereço e a oferta de

LIBRAS. Procedeu-se também uma leitura dos arquivos anexados, quais sejam: dados dos docentes, PDI,
novo PDI, PPC, Relatório da Auto-Avaliação Institucional, disciplinas do curso, instalações, bibliografia

básica e complementar, entre outros.

No período de 21 a 24/08/2013, quando da avaliação in loco, seguiu-se um roteiro previamente

estabelecido e combinado com a IES e que constou do seguinte: 1) reunião inicial de boas vindas com

dirigentes da IES; 2) análise da documentação contida nas pastas dos professores, programas e ementas

das disciplinas do curso e livro de atas das reuniões do NDE e Colegiado; 3) verificação das instalações
físicas e toda infraestrutura da IES, incluindo a biblioteca, onde foi analisada a bibliografia básica,

complementar e periódico do curso, durante a qual os avaliadores fizeram todas as anotações e indagações

necessárias ao preenchimento efetivo do formulário eletrônico; 4) preenchimento de boa parte do formulário

eletrônico de avaliação; 5) reunião com os discentes da IES; 6) reunião com os docentes da IES; 7) reunião
com os discentes; 8) reunião com a Comissão da Avaliação Institucional e 9) reunião final de

agradecimentos dos avaliadores com dirigentes da IES.

O curso de Relações Internacionais, da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA -

UNIPAMPA, sigla UNIPAMPA, bacharelado, apresenta-se no mesmo endereço informado no Basis, a

saber: na Rua Barão do Triunfo, nº 1.048, bairro Centro, Santana do Livramento/RS, CEP: 97573-590

(não / havendo) divergência entre o endereço da visita e o informado no oficio de designação.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime

Trabalho

Vínculo

Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto

do docente com o curso

Ana Monteiro Costa Doutorado Integral Estatutário 25 Mês(es)

Anna Carletti Doutorado Integral Estatutário 43 Mês(es)

AVELAR BATISTA
Doutorado Integral Estatutário 43 Mês(es)
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FORTUNATO
Doutorado Integral Estatutário 43 Mês(es)

CAROLINA FREDDO FLECK Doutorado Integral Estatutário 37 Mês(es)

Daniela Vanila Nakalski Benetti Doutorado Integral Estatutário 40 Mês(es)

FABIANE TUBINO GARCIA Mestrado Integral Estatutário 11 Mês(es)

Fábio Régio Bento Doutorado Integral Estatutário 41 Mês(es)

Flávio Augusto Lira do

Nascimento
Mestrado Integral Estatutário 26 Mês(es)

GLEICY DENISE VASQUES

MOREIRA SANTOS
Mestrado Integral Estatutário 25 Mês(es)

Gustavo de Oliveira Aggio Doutorado Integral Estatutário 25 Mês(es)

Hector Cury Soares Mestrado Integral Estatutário 25 Mês(es)

Humberto Jose da Rocha Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

JOÃO GARIBALDI ALMEIDA
VIANA

Doutorado Integral Estatutário 31 Mês(es)

KAMILLA RAQUEL RIZZI Doutorado Integral Estatutário 31 Mês(es)

Nathaly Xavier Schutz Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es)

RAFAEL BALARDIN Mestrado Integral Estatutário 23 Mês(es)

Rafael Vitória Schimidt Mestrado Integral Estatutário 31 Mês(es)

RENATO JOSÉ DA COSTA Mestrado Integral Estatutário 31 Mês(es)

RODRIGO ALEXANDRE

BENETTI
Mestrado Integral Estatutário 31 Mês(es)

Victor Hugo Burgardt Doutorado Integral Estatutário 43 Mês(es)

Wilson Vieira Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais,

quando houver, e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

1.1. Contexto educacional 5

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 5

1.3. Objetivos do curso 5

1.4. Perfil profissional do egresso 5

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a

extensão, caso estejam contempladas no PPC) 5

1.6. Conteúdos curriculares 5

1.7. Metodologia 5

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio
no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não 5
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no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não

preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado

5

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades

complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas
diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares

5

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam

TCC no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de TCC

5

1.11. Apoio ao discente 5

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 4

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a

distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do
curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

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

aprendizagem
5

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam

material didático institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de

autorização, considerar o material didático disponibilizado para o primeiro ano do curso,

se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para cursos

presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e

estudantes no PPC, obrigatório para cursos a distância

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 5

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério

de análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e

centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à
matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s)

hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do

curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento

primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a referir

casos que necessitem cuidados especializados)

5

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas,

NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino

no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é bacharelado.

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   Obrigatório para o
curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o

sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é das Ciências
Humanas.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é das Ciências

Humanas.

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

os demais cursos  
NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não é de

Medicina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

As políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão constantes no PDI estão previstas e
implementadas. Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil profissional do egresso, estrutura

curricular e contexto educacional. A estrutura curricular contempla aspectos como flexibilidade,

interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática,

especialmente por meio do Estagio Supervisionado. Os conteúdos curriculares possibilitam o

desenvolvimento profissional do egresso, a bibliografia de algumas disciplinas merece uma atualização,

como Fundamentos de Sociologia, e algumas disciplinas apresentam sobreposição de conteúdo

(especialmente economia). As atividades pedagógicas apresentam coerência com a metodologia implantada.

O estagio é obrigatório e regulamentado. Todas as atividades disciplinares realizadas pelo aluno são
registradas no sistema de acompanhamento acadêmico que na IES é totalmente informatizado. O TCC é

obrigatório e está regulamentado na IES, é orientado por um professor do curso e ser examinado por uma

banca examinadora. O curso de Relações Internacionais é orientado em cinco eixos (componentes

curriculares específicos de Relações Internacionais, componentes curriculares auxiliares e correlatos,

componentes curriculares voltados para a orientação profissional, componentes curriculares

complementares de graduação e atividades complementares de graduação). 

Há atendimento ao discente em questões sociais, por profissional qualificado (assistente social). 

Há aulas de nivelamento em Português e Matemática. O objetivo do nivelamento é oportunizar uma revisão

de textos, proporcionando melhor aproveitamento do curso e é visto como ferramenta responsável pela

permanência do aluno.

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) implantadas no processo de ensino-aprendizagem
permitem executar bem o projeto pedagógico do curso.

As Atividades Complementares desenvolvidas na IES visam o enriquecimento do currículo formal do

discente através de um conjunto de atividades de cunho técnico-cientifico que permitam ao discente uma

melhor formação profissional.

O cumprimento das atividades em eventos fora da UNIPAMPA é convalidado no sistema e o discente

pode consultar seu saldo de horas pelo Portal do Aluno.

A UNIPAMPA em consonância com as diretrizes do MEC/SINAES (artigo 11 da lei nº 10.861 e portaria

Ministerial nº 2.051) tem viabilizado a avaliação institucional, processo este coordenado pela Comissão

Própria de Avaliação – CPA.

Há a posição de uma Ouvidora, que tem como objetivo ampliar os canais de relacionamento da

comunidade interna e externa. O contato com a Ouvidoria é por meio do e-mail. 
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O delineamento do perfil profissional do curso de Relações Internacionais do UNIPAMPA permite que o

egresso possa atuar em órgãos públicos federais, estaduais e municipais; em empresas públicas e privadas

nacionais; em empresas multinacionais ou transnacionais que atuam no mercado nacional e regional; em

agências de cooperação internacional; em organizações internacionais; e em organizações não-
governamentais.

Conceito da Dimensão 1

4.9

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do

Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 5

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5

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

específico para cursos a distância)
NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

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

coordenador (a)
5

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a

distância, obrigatório para cursos presenciais
5

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

para cursos a distância
NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

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

bacharelados/licenciaturas)

5

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de

autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs,
ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

5

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização,

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)     (Para os cursos de Medicina, os

critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50%

Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a

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

5 – maior ou igual a 80%)

5

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar os

docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se

bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura     (Para os

cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:

Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a

40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e

menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor
que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo

menos, 5 anos)

2
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2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de

autorização, considerar os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)  
Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é bacharelado.

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização,

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios

de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui,

pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo
menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo

menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo

menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)  

5

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes   NSA para cursos

presenciais, obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de docentes e o

número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização,

considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

3

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins de autorização,

considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros

anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para

cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária

total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de

autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou

dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais.

Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da

carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA para

cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que

ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme

Portaria 4.059/2004 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório

para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos 
NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não é Medicina.

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de

Medicina, NSA para os demais cursos  
NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não é Medicina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

O NDE do Curso de Relações Internacionais da UNIPAMPA é composto pelo coordenador do curso, e

mais 07 professores, sendo todos desses contratados em regime integral (= 100 %).

100 % do NDE possui titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. O NDE

é composto por 05 doutores = 62,5 % e 03 mestres = 37,5 %. Os componentes do NDE têm uma

experiência temporal maior na docência superior e experiência profissional que a média do curso.

De acordo com o Regimento Interno da IES e demais documentos oficiais, o colegiado de curso tem

constituição e atribuições que lhe conferem representatividade sobre os assuntos acadêmicos do curso e as

atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo.

O curso possui um corpo docente adequado para atender suas exigências, com os seguintes percentuais de

titulação: 13 Doutores = 59,1 % e 09 Mestres = 40,9 %. Esse corpo docente na sua totalidade possui em

media 26,1 meses (> 2 anos) de experiência no curso. Em média um docente tem 12,3 anos de experiência

na docência superior, considerado bom e 5,7 anos na atuação profissional, considerado bom. Em média,

cada docente publicou 8 publicações, considerado regular, entretanto nos últimos 03 anos 8,1 publicações

científicas, o que se considera como bom. Há 04 docentes com experiência (prolongada) no exterior (EU,
França, Espanha).

O seguinte docente entrou recentemente para o curso: Ricardo Gonçalves Severo, com titulação de

mestrado e atuando em regime integral. 

Sobre a formação acadêmica e profissional dos docentes, conforme consultas feitas no PPC, outros

documentos institucionais e LATTES do CNPq, a IES possui um corpo docente qualificado para atender as

demandas do curso de Relações Internacionais objeto de avaliação reconhecimento.

O número de 50 vagas totais anuais pode ser considerado baixo pelo número dos docentes que atuam no

curso. Os cálculos realizados tomaram por base o número de 50 vagas totais anual, o que indica o total de

5,6 alunos por docente equivalente a tempo integral (= 8,9 docentes) e pode ser considerado excelente.

Conceito da Dimensão 2

4.5

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

Documentação Comprobatória.

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de

autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

4

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 5

3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala de professores

implantada para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros

anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de trabalho

para 100% dos docentes do curso

NSA

Justificativa para conceito NSA:Os docentes do curso possuem gabinetes de trabalho.

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas

para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se

bacharelados/licenciaturas)

4
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bacharelados/licenciaturas)

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização,

considerar os laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se

CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

5

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia

básica disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se

bacharelados/licenciaturas)     Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1

título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passam a

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

5

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da

bibliografia complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

5

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos

relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas. Para fins de autorização, os critérios de análise passam a

figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou igual

a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 – maior ou

igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)

5

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios
didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os
laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar
a brinquedoteca

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é de Ciências
Humanas, o qual não necessita de laboratórios especializadas.

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios
didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os

laboratórios especializados da sede e dos polos Para Pedagogia é obrigatório verificar a
brinquedoteca

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é de Ciências
Humanas, o qual não necessita de laboratórios especializadas.

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para cursos que não

utilizam laboratórios especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios
didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois

primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os
laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é obrigatório verificar
a brinquedoteca

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é de Ciências
Humanas, o qual não necessita de laboratórios especializadas.

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)  

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância
NSA
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Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado é presencial.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica ao curso de Relações

Internacionais.

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

cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica ao curso de Relações

Internacionais.

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   Obrigatório para o curso
de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam unidades hospitalares de

ensino e complexo assistencial no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não é de
Medicina.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não é de

Medicina.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não é de

Medicina.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não usa
laboratórios de ensino.

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os

demais cursos que não contemplam laboratórios de habilidades no PPC 
NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não usa
laboratórios de habilidades.

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os

demais cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC 
NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica. O curso analisado não realiza
experimentos protocolados.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Este item não se aplica ao curso de Relações

Internacionais.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

O prédio da UNIPAMPA, originalmente um colégio religioso, vem passando por uma grande reforma, de
modo a se adaptar às necessidades crescentes de uma universidade. Após um concurso que contou com a
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presença de vários concorrentes, aprovou-se um projeto arquitetônico que se encontra em andamento, com
término previsto para o primeiro semestre de 2015. Nele, a parte histórica do prédio foi preservada,

inclusive por movimentação da sociedade civil, e acresceram-se diversas instalações com estilo mais
moderno de arquitetura. As instalações da UNIPAMPA tem acessibilidade às áreas administrativas,
laboratórios de informática e biblioteca. Em relação a salas de aula, a maioria das que se encontram nas

instalações antigas não apresenta rampas. Para os andares superiores, pessoas com deficiência de
locomoção necessitam usar um elevador portátil de escadas (carro para escadas), que precisa ajuda

assistida, que será utilizado até a instalação definitiva do elevador. Vale ressaltar que o prédio está apenas

parcialmente equipado com instalações sanitárias equipadas para atender discentes com deficiência física,
pois no primeiro andar o banheiro adaptado não se encontra disponibilizado. O Secretariado da
UNIPAMPA conta com salas de arquivo, é informatizado e funciona adequadamente para atender os

alunos. As salas de aula das instalações antigas são padronizadas, e também as das novas instalações, todas
com quadro branco e equipamentos de multimídia. mesa de apoio para o professor e carteiras (estofadas)

para os alunos.

Há uma sala de informática que possui 24 computadores, e uma sala com 20 computadores para consulta
livre dos alunos. 

Para os docentes há gabinetes para dois ou três docentes, informatizados e com móveis confortáveis, com a
disponibilização de ar condicionado e com iluminação adequada. 

Para os encontros do NDE utiliza-se sala específica para reuniões.

A Coordenação Acadêmica funciona em horário adequado até 21h30min para o atendimento das
necessidades do alunado. Os serviços estão totalmente informatizados e os registros acadêmicos

apresentam nível adequado de segurança e confiabilidade.

Há um Centro de Convenções com uma área total 315 m² para 270 visitantes.

Há um ginásio esportivo.

A Biblioteca tem um espaço de 120 m².

Especificamente para a área de Relações Internacionais, a Biblioteca dispõe um catalogo de revistas,

SciELO-A, Portal da Capes, entre outros. O acervo multimídia do curso é composto por CD-ROM. A
Biblioteca disponibiliza aos usuários os equipamentos necessários para a utilização deste acervo. A

biblioteca é coordenada por funcionários qualificados com registro no CRB. O horário de funcionamento é
de segunda-feira à sexta-feira, 08:00 h às 12h e das 13:30 às 21:30 h. Alunos, professores e funcionários,

mediante apresentação da carteira de usuário emitida pela biblioteca – até 5 livros por 7 dias. O empréstimo
é informatizado.

Na biblioteca ha 10.285 livros em 18.533 volumes, 149 Periódicos Nacionais e 30 Periódicos Estrangeiros.
Por meio do portal da universidade há consulta de acesso online ao acervo da biblioteca. Por meio de

relatórios, as bibliotecas têm o controle diário, semanal, mensal ou anual de todas as atividades
desenvolvidas pelo Sistema. O Sistema está disponível para os alunos, professores, funcionários e visitantes.

O acervo da Biblioteca referente a bibliografia básica atende aos programas das disciplinas do curso em
quantidade adequada. Está atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES. Com relação à bibliografia
complementar o acervo da Biblioteca atende satisfatoriamente às indicações da mesma.
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As salas de aula, tipo frontal, são amplas, equipados com equipamento de apresentação (data show), em

média equipadas com 50 cadeiras estufadas. 

Conceito da Dimensão 3

4.7

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

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

Curriculares Nacionais
NSA

Justificativa para conceito NSA:O Curso de Relações Internacionais não possui diretrizes
curriculares nacionais.

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008;

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)

Sim

Critério de análise:

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

O PPC contempla a temática em disciiplinas e atividades curriculares.

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

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Todo o corpo docente é formado por mestres e doutores.

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

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

Todos os membros do NDE são professores em tempo integral.

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso analisado é de bacharelado.

Critério de análise:

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

4.6. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria

N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N
°3,18/12/2002)

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso analisado é de bacharelado.

Critério de análise:

Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de Conclusão
de Curso – TCC, caso estes estejam previstos, o curso possui carga horária igual ou superior ao

estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?
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4.7.

Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução

CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N
° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002
(Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia)

 

Sim

Critério de análise:

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

4.8.

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

Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas)

Sim

Critério de análise:

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

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

Sim

Critério de análise:

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

A IES apresenta condições parciais de acesso, já que algumas salas ainda não possuem
rampas.

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

Critério de análise:

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

O PPC contempla a disciplina de Libras.

4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4 inciso

II, § 2) 
NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é presencial.

Critério de análise:

Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em quaisquer

outras formas de avaliação a distância?

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

Sim

Critério de análise:

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

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual segundo
a normativa vigente.

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto

Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 
Sim

Critério de análise:

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

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo permanente, de acordo
com o PPC e a análise do conteúdo curricular do curso.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

O Curso de Relações Internacionais da UNIPAMPA mantém coerência com os instrumentos legais que

regulamentam a oferta de cursos superiores no Brasil.

A sua oferta está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008;
Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004), que está presente com a oferta da disciplina História

da África no Brasil, constante dos Componentes Curriculares Complementares de Graduação, embora não
se especifique previamente o número de horas-aula. 

A disciplina Meio Ambiente e Relações Internacionais como também Análise Ambiental, dentro do eixo
Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCG), atende à resolução de tratamento de

aspectos do Meio Ambiente nas grades curriculares nos cursos universitários (Lei nº 9.795, de 27/04/99 e
Decreto Nº 4.281 de 25/06/02; CNE, Nº 2, de 15 de junho de 2012) a partir do 4º semestre. O curso é

ofertado de acordo com a demanda dos alunos e a disponibilidade dos docentes, sem especificação como
tal disponibilidade é disposta.

O corpo docente da IES é formado por doutores e mestres. Apesar de a área de Relações Internacionais
não possuir ainda Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs, a estrutura curricular mantém coerência com o

padrão curricular recomendado.

O NDE do Curso de Relações Internacionais da UNIPAMPA é composto pelo coordenador do curso, e
mais 07 professores. O curso atende a Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010, Art. 30.

Em atendimento a legislação (§ 2, decreto 5.626 - LIBRAS), a UNIPAMPA incluiu no matriz curricular a
disciplina LIBRAS, ofertada de acordo com a orientação da Pró-Reitoria de Graduação, com 60 h/a.

A Carga horária total do curso é adequando com de 2.490 horas/aula.

A integralização está de acordo com a regulamentação e da Resolução CNE/CES 02/2007, levando-se em
conta o também o TCC e Atividades Complementares. A integralização curricular é no mínimo 08

semestres, e o máximo de 12 semestres.

No tocante às condições de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, o campus da UNIPAMPA em
Santana do Livramento atende parcialmente às necessidades dos alunos com mobilidade reduzida, já que,

devido às obras em andamento, em um dos andares não há banheiro adaptado e nem todas as salas
possuem rampas. 

A secretaria do curso é toda informatizada. A vida acadêmica do aluno é registrada no sistema e o aluno
tem acesso a todas as informações por meio de internet.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta comissão tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os
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requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por

Dimensão:

Dimensão 1 – CONCEITO 4,9
O conceito auferido nesta dimensão reflete sua organização didático-pedagógica coerente com sua
concepção a titulo de PDI bem como o desenvolvimento das atividades acadêmicas expressas na atuação

do coordenador e perfil do egresso. O curso atende aos requisitos legais. Quanto à implementação das
políticas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, no âmbito do curso,

existe articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso. Os mecanismos de autoavaliação do curso
estão presentes e constatou-se a implementação de ações acadêmicas administrativas em decorrência dos

relatórios produzidos pela auto-avaliação e pela avaliação externa. Os objetivos preconizados no PPC
estão sendo atendidos. Os conteúdos curriculares são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos
do curso e com o perfil do egresso, e verifica-se dimensionamento da carga horária para o seu

desenvolvimento.

Dimensão 2- CONCEITO 4,5
Na dimensão corpo docente cabe salientar que: o NDE consta no PPC; o relato dos docentes e dos

discentes evidenciou que o NDE é ativo e tem reuniões pelo menos 2 vezes por semestre. A atuação do
NDE pode ser constatada também na fala dos alunos que indicaram um profundo envolvimento do corpo
docente para enfrentar os problemas e apresentar soluções. 

Dimensão 3 = CONCEITO 4,7

As instalações para docentes (salas de professores e de reuniões) estão equipadas segundo a finalidade e
atendem, de forma muito boa, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,

conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida.

O curso tem gabinete de trabalho equipado para o coordenador do curso e dispõe de gabinetes duplos ou

triplos para abrigarem os docentes, todos em tempo integral. Tais gabinetes e atendem, de forma muito boa,
aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade

necessários à atividade desenvolvida.

O curso dispõe de laboratórios de informática com acesso à internet com o acesso liberado para os alunos
e comunidade.

Sobre a acessibilidade é importante relatar que a IES possui rampas para acesso a algumas das
dependências e salas. Quanto aos banheiros, há um andar em que o toilete ainda não é adaptado para

pessoas com necessidades especiais.

Vale ressaltar que o projeto pedagógico da Unipampa é de muita importância para a região da Campanha,
no Rio Grande do Sul. O curso de Relações Internacionais é integrado ao desenvolvimento de Santana do
Livramento, sendo um componente essencial para o robustecimento do capital humano e social da cidade e

da região. Os relatos obtidos junto ao corpo docente, corpo discente e membros da sociedade civil
apontam para o sucesso do Curso, em termos sócio-econômicos, contribuindo decisivamente para o

progresso da comunidade na qual ele está inserido e para o qual objetiva sua existência. 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste

instrumento de avaliação, este Curso de Bacharelado em Relações Internacionais, da Unipampa, apresenta
um perfil expresso com o seguinte conceito final de qualidade.
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CONCEITO FINAL: 5

CONCEITO FINAL

5


