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 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:   

A Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), é fruto de uma ideia inicial em 
desenvolver socioeconomicamente a região dos Pampas, considerada carente em termos 
educacionais. Em 22 de novembro de 2005, foi firmado um Consórcio Universitário da Metade 
Sul do estado com objetivo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Educação, 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 
prevendo a ampliação da educação superior no Estado do Rio grande do Sul. Coube à UFSM 
implantar o campus de Uruguaiana e mais quatro campi, enquanto que a UFPel ficou 
responsável por criar os outros 5 campi, totalizando assim 10 campi em 10 municípios da 
mesorregião Metade Sul do Rio Grande do sul. Inicialmente, no campus de Uruguaiana, 
tutorado pela UFSM, foram criados os cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. 
Atualmente o campus conta com mais quatro cursos: O Curso Superior de Tecnologia em 
Aquicultura, Educação Física, Licenciatura em Ciências da Natureza e Medicina Veterinária. As 
atividades acadêmicas foram iniciadas no campus de Uruguaiana em outubro de 2006. Em 11 
de janeiro de 2008 a Lei Federal 11.640 criou a UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal 
do Pampa, tendo como objetivos ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas 
áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção 
regional, mediante atuação multicampi na mesorregião Metade Sul do Rio grande do Sul. Os 
documentos analisados apresentam como missão da UNIPAMPA a promoção da educação 
superior de qualidade, com vistas à formação de sujeitos comprometidos e capacitados a 
atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região do país. A visão da UNIPAMPA é 
constituir-se como instituição acadêmica de reconhecida excelência, integrada e 
comprometida com o desenvolvimento sustentável da região e do país. Atualmente a reitoria 
encontra-se sediada na cidade de Bagé, porém a administração é descentralizada.   

Curso:   

O município de Uruguaiana está situado na microrregião da campanha ocidental, limitando-se 
ao norte com o município de Itaqui, ao sul com a República do Uruguai, ao leste com Alegrete 
e  Quaraí  e  a  oeste  com  a  República  Argentina.  Sua  área  é  de  5.715.782  km2  com  uma  
população de 125.507 habitantes, sendo 117.461 no meio urbano e 8.046 no meio rural, 
segundo dados do Censo IBGE (2010). 

A principal atividade econômica de Uruguaiana é a agropecuária, com sua extensa lavoura de 
arroz e gado de corte. A aquicultura também se destaca como uma potencialidade na região, 
com mais de 30 mil hectares de lâmina d’agua em represas destinas principalmente para o 
cultivo de arroz. Em termos demográficos, o município registrou acentuado declínio 
populacional e sua participação na produção industrial foi igualmente decrescente. O 
município  possui  PIB  de  R$  2.446  858,84  mil  (IBGE,  2008)  e  o  IDH  é  de  0,788,  se  mantendo  
entre os menores do Estado. 

O curso superior de Tecnologia em Aquicultura tem a proposta principal de desenvolver a 
atividade Aquícola como alternativa às demais atividades rurais do município, sendo uma área 
profissional com ampla possibilidade de atividades de caráter eminentemente prático e 



aplicado, bem como desenvolver atividades de caráter ambiental, e sócio-econômico-
ambientais, como a pesca e a interação de agricultura e aquicultura, em um Sistema 
Hidrográfico da importância do Rio Uruguai, que passa pela cidade de Uruguaiana, e de toda a 
área rural que constitui-se de vastas áreas com alta disponibilidade hídrica. A região da 
Fronteira Oeste possui mais de 30.000 hectares destinados a represas que são utilizadas para o 
arroz e a pecuária. Este importante manancial pode, sem muitos investimentos, dar subsídios a 
implantação de empreendimentos aquícolas. 

O curso Superior de Tecnologia em Aquicultura da UNIPAMPA, presencial e ofertado no turno 
vespertino, tem sua sede à rodovia BR 472, km 592, município de Uruguaiana. O referido CST 
em Aquicultura tem duração mínima de 3 anos e foi autorizado pelo Conselho Dirigente da 
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, em sua 10a Reunião, em 30 de outubro de 
2008, tendo como Reitora a Profa. Maria Beatriz Luce. Nesta reunião deliberou-se pela criação 
do CST em Aquicultura do campus de Itaqui com funcionamento no campus de Uruguaiana, 
ofertando inicialmente 40 vagas anuais. Atualmente o curso oferece 50 vagas anuais, em uma 
única entrada anual. 

O campus de Uruguaiana possui uma infraestrutura organizada, distribuída em uma área de 
250 hectares , onde estão localizadas a biblioteca, as salas de aula, os laboratórios de ensino e 
de pesquisa, o ginásio, as áreas de convivência, um hospital veterinário e o Centro de 
Tecnologia em Pesca e Aquicultura (CTPA).  

O CST em Aquicultura ainda não realizou ENADE.   

  

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:   

Antes da avaliação in loco (Avaliação No. 87994), processo e-MEC Nº: 201012016, a comissão 
de avaliação formada pelos professores Genelício Crusoé Rocha e Vanessa Belentani Marques, 
sob coordenação do primeiro, procedeu, individualmente, a verificação das documentações 
pertinentes através do site http://emec.mec.gov.br/ disponibilizado para essa finalidade. 

Foi realizado o contato com a IES, especificamente com a pesquisadora institucional cujo 
endereço eletrônico estava cadastrado no sistema e-mec, solicitando contato do atual 
Coordenador do Curso. A mensagem foi rapidamente respondida e em seguida entrou-se em 
contato com o Prof. Marcus Querol, coordenador do curso. 

Foi ainda identificado que o Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura é ofertado à rodovia 
BR 472, km 592, onde a avaliação in loco foi realizada. 

Analisando o novo PPC postado pela IES no e-mec, levando em conta as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, Resolução CNE/CP n.3/2002 e ainda a denominação e a carga horária mínima do 
CST segundo o CNCST, Portaria Normativa n.12/2006 e Portaria n.1024/2006, conclui-se que a 
proposta contemplava os requisitos mínimos legais. 



Em seguida, foi encaminhada a sugestão do “roteiro/cronograma” de avaliação para os 
responsáveis pela IES. Foi acordada uma Agenda de Trabalho e a visita foi realizada nos dias 22 
e 23 de março de 2012.   

 

DOCENTES 

Nome do Docente / Titulação/ Regime Trabalho / Vínculo Empregatício / Tempo de vínculo 
initerrupto do docente com o curso  

Alessandra Tamajusuko  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

CARLOS MAXIMILIANO DUTRA  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

Fabiane Ferreira da Silva  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

Gisele Perazzo  Mestrado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

JULIO CESAR MENDES SOARES  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

LUCIANA MARINI KOPP  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

NELSON MARIO VICTORIA BARIANI  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

PAULO RODINEI SOARES LOPES  Doutorado  Integral  Estatutário  24 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 Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura (CSTA), desenvolvido nas dependências do 
campus de Uruguaiana da UNIPAMPA, está inserido numa região de atividade agropecuária, 
especialmente cultivo de arroz e gado de corte. Entretanto, considera-se uma região com alto 
potencial para aquicultura, a qual conta com mais de 30 mil hectares de lâmina de água 
acumulada. O município apresenta índices negativos no tocante à educação, tendo a 
Universidade se apresentado como única possibilidade de formação de recursos humanos para 
a  região.  Ou  seja,  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 de maneira plena.  



A Comissão Própria de Avaliação da UNIPAMPA está formalmente constituída por uma 
comissão  central  de  avaliação  (CCA,  responsável  pela  instituição  como  um  todo),  e  por  
comissões locais de avaliação (CLA, lotadas em cada um dos campi). Ambas possuem 
representação docente, discente, técnico-administrativa e da sociedade civil. Tendo sido 
instaurada no ano de 2010 a CCA tem trabalhado na elaboração dos regulamentos internos e 
instrumentos de avaliação à serem aplicados. Ou seja, até o momento, ainda não foram 
aplicados os formulários avaliativos à comunidade acadêmica. Existe registro em ata de uma 
reunião de da Comissão de Autoavaliação realizada em 21/09/2010, onde se discutiu o 
instrumento de avaliação do SINAES para fins de reconhecimento. Ou seja, observa-se que as 
ações acadêmico-administrativas são implementadas de maneira insuficiente, tendo em vista a 
ausência de relatórios balizadores. 

O CSTA tem o objetivo de formar profissionais com sólidos conhecimentos em Aquicultura, e a 
região apresenta demanda para tal profissional, desta forma, os objetivos do curso expressam 
de forma excelente os compromissos institucionais de formação tecnológica e humana, bem 
como as demandas do setor produtivo da região. 

O perfil profissional do egresso expressa de forma excelente as competências profissionais 
tecnológicas do egresso do curso. 

Tem sido ofertadas 40 vagas anuais, o que corresponde, de forma excelente, à dimensão do 
corpo  docente  e  às  condições  de  infraestrutura  da  IES  no  âmbito  do  curso.  Em  2012  foram  
ofertadas 50 vagas. O aumento se justificou devido à demanda crescente pelo curso. 

 1.1.1. Contexto Educacional  4   

1.1.2. Autoavaliação  2   

1.1.3. Objetivos do Curso  5   

1.1.4. Perfil profissional do egresso  (destaque)  5   

1.1.5. Número de Vagas  5   

1.2. Categoria de análise: Projeto Pedagógico do Curso: formação (Fontes de consulta: PPC e 
DCNs)  4.0   

A estrutura curricular do curso apresenta plenas flexibilidade, interdisciplinaridade, atualização 
com o mundo do trabalho e articulação da teoria com a prática. Respeitando-se as cargas 
horárias, as disciplinas podem ser ofertadas em aulas semanais durante todo semestre, em 
aulas concentradas em período específico, aulas semi-presenciais, aulas por videoconferência 
ou ainda aulas por tutoria com apoio de professor responsável pela disciplina.  

Os conteúdos curriculares possibilitam plenamente o desenvolvimento do perfil profissional, 
considerando os aspectos: competências tecnológicas do egresso e cargas horárias. O 
conteúdo curricular contempla uma carga horária de 2085h (sem contabilizar atividades 
complementares e atividades de pesquisa e, ou, estágio supervisionado) distribuídos em 6 
semestres, possibilitando o desenvolvimento das competências tecnológicas necessárias. 



Foram encontradas evidências de diversas atividades práticas do curso, tais como visitas à 
propriedades, reservas naturais, parques, as quais demonstram-se plenamente 
comprometidas com a interdisciplinaridade, a contextualização, com o desenvolvimento do 
espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. 

A UNIPAMPA possui em cada um dos seus campi um Núcleo de Desenvolvimento Educacional 
(NuDE), o qual conta com um técnico-administrativo, um assistente social, um pedagogo e um 
fonoaudiólogo, os quais trabalham no sentido de atender às necessidades psico-pedagógicas e 
de cunho sócio-econômico dos discentes, atendendo de maneira plena este indicador. 

  

1.2.1. Estrutura Curricular  4   

1.2.2. Conteúdos Curriculares  (destaque)  4   

1.2.3. Metodologia  4   

1.2.4. Atendimento ao discente  4   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1   

Após a análise detalhada da documentação apresentada e realização da visita in loco, foram 
atribuidos os devidos conceitos aos indicadores desta categoria onde calculou-se então um 
conceito final de 4 para esta dimensão. O detalhamento de cada indicador, o qual levou esta 
comissão a atribuir os conceitos está descrita em cada categoria de análise. Quanto à 
organização didático-pedagógica, notou-se que o curso apresenta um conceito de valor 4, 
indicando boa qualidade no atendimento desta categoria, apesar do conceito 2 no indicador 
de autoavaliação, pois sua CPA ainda não está totalmente ativa. Em relação ao Projeto 
Pedagógico do Curso ficou evidente que o mesmo encontra-se alinhado às DCNs, conceito 4.   

Conceito da Dimensão 1 

4 

Dimensão 2: Corpo Docente   

2.1. Administração Acadêmica (Fontes de consulta: PPC, PDI e demais documentos 
institucionais)  4.0   

O NDE está legalmente constituído através de portaria n. 1675 de 04/11/2011 e composto por 
sete docentes do curso, incluindo o coordenador. À saber, os componentes são: MARCUS 
VINICIUS MORINI QUEROL, ALESSANDRA SAYURI KIKUCHU TAMAJUSUKU, GISELLE XAVIER 
PERAZZO, IVANIR JOSÉ COLDEBELLA, LUCIANA MARINI KOPP, MÁRCIO AQUIO HOSHIBA E 
MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA, sendo que todos eles participam plenamente da 
implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. 

Entre os membros do NDE estão cinco professores doutores(71,4%) e dois mestres (28,6%). Ou 
seja, 100% dos docentes tem títulos em programas de pós-graduação stricto sensu. 



Quanto à experiência profissional no eixo tecnológico fora do magistério observa-se que 
apenas dois docentes (28,6%) possuem mais de dois anos. 

Sendo uma Instituição Federal todos os docentes são contratados em regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva. 

O coordenador, Prof. Dr. Marcus Vinicius Morini Querol, é doutor pela PUC-RS, possui 
experiência no magistério superior desde 1998, e na gestão acadêmica atua desde 1999. 

O coordenador é contratado em regime de tempo integral, dedicação exclusiva, e ministra 
uma carga horária de 10 horas semanais. Considerando que são ofertadas 40 vagas anuais, 
calcula-se a dedicação de 1 hora para cada 2 alunos. 

O colegiado do curso foi constituído na data de 30/04/2009 contando com representação 
docente, discente, técnico-administrativa e da sociedade civil. Existem registros em atas de 
reuniões periódicas com plena representatividade e participação nas decisões sobre assuntos 
acadêmicos. 

  

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

2.1.2. Titulação do NDE  5   

2.1.3. Experiência profissional do NDE      2   

2.1.4. Regime de Trabalho do NDE 18 (Considerar apenas as horas destinadas para as 
atividades da Mantida à qual pertence o curso)  5   

2.1.5. Titulação, formação acadêmica e experiência do coordenador do curso  5   

2.1.6. Regime de trabalho do coordenador do curso  5   

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

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

O corpo docente do curso é constituído por 12 docentes, sendo 9 doutores (75%) e 3 mestres 
(25%). 

Quanto ao regime de trabalho todos os docentes são contratados em regime de tempo 
integral, dedicação exclusiva.  

Evidenciou-se que 9 docentes do curso (75%) têm experiência acadêmica na educação superior 
ou na educação profissional, somadas, de no mínimo três anos. 

Em relação à experiência profissional fora do magistério avaliou-se que 3 docentes (25%) 
possuem mais de três anos. 

  

 



2.2.1. Titulação do corpo docente     (destaque)  5   

2.2.2. Regime de trabalho do corpo docente (Considerar apenas as horas destinadas para as 
atividades da Mantida à qual pertence o curso)    5   

2.2.3. Tempo de experiência de magistério superior ou experiência na educação profissional 
(considerar ensino técnico e tecnológico)    (destaque)  5   

2.2.4. Tempo de experiência profissional do corpo docente (fora do magistério)  1   

2.3. Condições de trabalho (Fontes de consulta: PDI e Termos de Compromisso assinados pelos 
docentes com a IES)  4.0   

Todos os docentes são contratados em regime de trabalho de tempo integral, e considerando 
as horas destinadas ao curso, e um número de 120 alunos no total, nota-se que o número de 
matrículas dividido pelo número docente equivalente a tempo integral é menor que 20. 

São ofertadas 40 vagas, sendo que nenhuma disciplina teórica excede tal valor. 

Na matriz curricular são oferecidas 48 disciplinas, ministradas por um corpo de 12 docentes, o 
que nos dá uma relação de 4 disciplinas por docente. 

Notou-se que há no curso pleno desenvolvimento de pesquisa e de inovação tecnológica com 
participação de estudantes e os docentes têm em média, nos últimos três anos, pelo menos 
uma produção por docente. 

  

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  2   

2.3.4. Pesquisa, produção científica 23 e tecnológica  4   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2   

Após a análise detalhada da documentação dos docentes apresentadas, e realização da 
reunião com os docentes, atribuiu-se os conceitos aos indicadores, resultando num conceito 
final 4 para esta dimensão. Quanto à administração acadêmica foi verificado que o NDE está 
legalmente constituído e participa de maneira plena na administração do curso, os docentes 
participantes tem titulação e regime de trabalho adequados. O coordenador do curso tem 
experiência acadêmica, administrativa e título compatíveis com a função exercida, refletindo 
conceito 4 para esta categoria. No tocante ao perfil dos docentes do curso foi observado que 
os mesmos possuem título em programas de pós-graduação stricto sensu, entretanto, apenas 
25% dos docentes possui experiência profissional fora do magistério, ligado ao eixo 
tecnológico do curso, resultando um conceito final 4. Sobre as condições de trabalho dos 
docentes todos são contratados em regime de tempo integral, no entanto as disciplinas do 
curso são ministradas por um corpo total de 12 docentes, o que leva este indicador a 2, uma 



vez que o curso apresenta um número de disciplinas elevado, o que não impacta no conceito 
final 4 calculado para a categoria de análise.   

Conceito da Dimensão 2 

4 

Dimensão 3: Instalações Físicas   

3.1. Categoria de análise: Instalações Gerais (Fontes de consulta: Decreto 5.296/2004 e PDI)  
4.0   

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 campus de 
Uruguaiana, da UNIPAMPA, conta com 7 cursos de graduação, necessitando assim, de maior 
espaço para docentes e suas reuniões. 

Não há gabinetes individuais para os docentes, porém, existe sala coletiva com mesa individual 
para boa parte dos docentes do curso.  

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. 

O curso disponibiliza laboratórios de informática com acesso à internet, de forma excelente, 
disponibilizando ainda sinal wireless em boa parte do campus. 

O Registro Acadêmico é 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  3   

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)  3.0   

A biblioteca é atualizada e seu acervo é novo. A IES tem investido substamcialmente na 
aquisição  de  novos  títulos  e  exemplares.  Além  disso,  a  IES  conta  também  com  o  acervo  da  
biblioteca anexa ao prédio, pertencente à PUC, sendo que aos estudantes não é permitido a 
retirada de material deste acervo. No projeto pedagógico, entretanto, algumas disciplinas não 
tem o mínimo de 3 referências básicas e 5 complementares, além disso, algumas referências 
citadas como básicas no PPC, em algumas disciplinas, não tem no acervo da biblioteca. Outros 
títulos, que não citados em bibliografias de disciplinas, são disponibilizados aos discentes. 



Da mesma forma que para a literatura básica recomendada, alguns títulos da complementar 
não é disponibilizado aos discentes. 

Para a linha de pesquisa e extensão do CST em Aquicultura não há grande variedade de 
periódicos disponíveis, ainda assim, a IES disponibiliza assinatura de periódicos especializados, 
indexados e correntes, sob a forma impressa e informatizada, abrangendo de forma excelente 
a área temática do curso, além do portal CAPES.   

3.2.1. Livros da bibliografia básica  1   

3.2.2. Livros da bibliografia complementar  2   

3.2.3. Periódicos especializados, indexados e correntes 20 .   5   

3.3. Categoria de análise: Instalações e Laboratórios Específicos (Fonte de consulta: PDI, PPC, 
etc.)  5.0   

Os laboratórios especializados estão implantados em quantidade e qualidade de forma 
excelente. Docentes do curso, sob a liderança do Prof. Marcus Querol, aprovaram projeto 
junto  à  Instituições  de  fomento  para  a  implantação  do  Centro  de  Tecnologia  em  Pesca  e  
Aquicultura, no qual prevê a ampliação do já existente laboratório de Práticas Aquícolas. Para 
tanto, foi aprovado o montante de meio milhão de reais. 

Os espaços, equipamentos, serviços e a relação aluno/posto de trabalho dos laboratórios 
atendem plenamente às atividades desenvolvidas. Os laboratórios do curso estão em 
operação, praticamente, desde a década de 70, assim, alguns necessitam de adequações à 
legislação pertinente, como salas específicas para amarzenamento de reagentes e químicos 
perigosos.   

3.3.1. Laboratórios especializados   (destaque)  5   

3.3.2. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados  4   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3   

Para a avaliação das Instalações Físicas, a comissão de avaliação visitou todas as instalações 
pertinentes ao curso. Verificou-se que a IES apresenta ampla infraestrutura física, com área 
construída de 25.000m2 e área total de 250 hectares, incluindo área construída, campos de 
aulas práticas, barragem, e tanques de cultivo aquícola. O campus foi adquirido da PUC-RS, 
apresentando assim característica típica de campus Universitário, porém necessitando de 
algumas modernizações, as quais vêm sendo realizadas.   
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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?    

O PPC do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura da UNIPAMPA, campus de Uruguaiana, 
está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais e com o Catálogo Nacional de 
Cursos Superiores de Tecnologia   

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?  

   

A denominação Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura está adequada ao Catálogo 
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.   

4.3. Carga horária mínima - Catálogo Nacional dos CST – (Portaria n° 1024/2006; Resolução 
CNE/CP n° 3, 18/12/2002)  Sim   

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?  

   

A carga horária prevista para o CST em Aquicultura é de 2000 horas, a IES oferece 2085 horas, 
excluídas as horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Obrigatório. Desta 
forma, atende à legislação supracitada.   

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?    

A  IES  não  atende  à  solicitação  conforme  descreve  o  Dec.  5.296/2004.  Foi  apresentado  um  
equipamento específico acoplado a uma cadeira de rodas para subir e descer escadas, 
entretanto a pessoa precisa do auxílio de um terceiro para seu deslocamento. Aida, a IES 
apresentou como solução, salas de aula no primeiro pavimento para as turmas onde há 
presença de alunos com necessidades especiais. Para os portadores de necessidades visuais, 
não há piso tátil para o deslocamento. Foi possível observar que elevadores estão em processo 
de construção com a finalidade de atender aos portadores de mobilidade reduzida.   

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?    

Há previsão da disciplina de Libras no PPC do curso, como disciplina optativa.   

DISPOSIÇÕES LEGAIS   

O curso Superior de Tecnologia em Aquicultura atende aos requisitos legais previsto, conforme 
as dimensões avaliadas a seguir.   

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 requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os 
seguintes conceitos por Dimensão: 

Dimensão 1 – 4 

Dimensão 2 – 4 

Dimensão 3 – 4 

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 Superior de Tecnologia em Aquicultura, 
oferecido pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus de Uruguaiana, 
apresenta um perfil BOM de qualidade”. 

 

Prof. Genelício Crusoé Rocha (Coordenador) 

Profa. Vanessa Belentani Marques 
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