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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:   

A Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) com CNPJ 09.341.233/0001-22, 

situada na BR 472, KM 592, CEP 97500-970 na cidade de Uruguaiana/RS 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 campis, enquanto que a UFPel ficou 

responsável por criar os outros 5 campis, totalizando assim 10 campis 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, Licenciatura em 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. 

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 destinadas 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. Atualmente a reitoria encontra-se 

sediada na cidade de Bagé, porém a administração é descentralizada. A 

UNIPAMPA/Uruguaiana oferta à comunidade 07 cursos de Graduação, 03 cursos de pós-

graduação em nível lato-sensu, da mesma forma que disponibiliza 03 cursos de pós graduação 

em nível Stricto Sensu. O corpo discente é composto por 1332 alunos de graduação, 90 alunos 

de pós-graduação Lato Sensu e 55 alunos de pós-graduação Stricto Sensu. A Instituição possui 

um corpo docente composto por 101 docentes, destes 31 são mestres e 68 doutores. O 



vínculo empregatício do corpo docente se caracteriza como 99 docentes de Dedicação 

Exclusiva (RGU), 01 é Professor Substituto e 08 Professores Temporários. Para atendimento ao 

funcionamento da IES ela conta com um quadro técnico administrativo de composto por 79 

servidores.   

Curso:   

O Curso de Licenciatura em Educação Física é mantido pela Fundação Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA), na cidade de Uruguaiana – RS, situado BR 472-KM 592, CEP: 97500-970. 

O Curso foi criado de acordo com 10ª Ata de reunião do Conselho Dirigente da UNIPAMPA, 

realizado em 30/10/2008 e homologado pela Portaria nº 1.776 de 07/12/2011. O Curso atende 

as resoluções CNE/CP 01 e 02/2002. O Curso oferta 50 vagas anuais no período noturno. A 

primeira turma teve seu inicio no primeiro semestre de 2009. E conta atualmente com 165 

alunos distribuídos em 4 semestres, ou seja turmas atuais do 1º, 3º, 5º e 7º semestres com 

carga horária total de 3.035 horas, distribuídas em: 405 horas de PCC, 405 de estágio curricular 

supervisionado, 2025 horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 200 

horas para as atividades acadêmicas. A integralização da carga horária ocorre no mínimo de 08 

semestres e no máximo de 12 semestres. O coordenador do curso é o Professor Doutor João 

Cleber Theodoro de Andrade, graduado em Licenciatura em Biologia em 1993, especialização 

em Didática Aplicada ao Ensino Superior em 1995, mestrado em Biologia Celular Estrutural 

pela UNICAMP em 1998 e Doutorado em Biologia Celular Estrutural pela UNICAMP em 2008. 

Atua na IES desde outubro de 2009 e na coordenação do Curso desde fevereiro de 2011. O 

NDE inicia-se na ata da comissão de curso de 03 de março de 2010. Respeitando o que é 

descrito no regimento geral da UNIPAMPA o coordenador do curso enviou dois memorandos, 

nº 028/2011 de 18 de agosto de 2011 e nº 032/2012 de 24 de setembro de 2012, para a 

direção e coordenação acadêmica do Campus, solicitando portaria de instituição do NDE para 

o curso de Educação Física. A portaria da Reitoria nº 0742 instituindo o NDE do curso de 

Educação Física é datada somente no dia 04 de outubro de 2012, ou seja, 01 ano após 

solicitação do coordenador do curso. Conforme portaria o NDE é composto por 07 professores, 

sendo 06 doutores e 02 mestres. Todos os membros do NDE são de regime de dedicação 

exclusiva. O professor João Cleber é o presidente do NDE. Porém, a portaria nº 0742/Reitoria 

de constituição do NDE foi publicada somente em 04/10/12. O campus de Uruguaiana possui 

uma infraestrutura organizada, porém precária, necessitando de reformas em vários 

ambientes, 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 de esportes, laboratórios 

pedagógicos, sala de dança, laboratório de anatomia e as áreas de convivência. A piscina é 

utilizada da Mercosul Esportes Ltda conforme contrato de locação apresentado e a pista de 

atletismo e o campo de futebol são utilizadas as dependências do 8º Regimento de Cavalaria 

Mecanizada conforme convênio nº 68/2010.   

  

 

  

 



SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:   

O curso de Licenciatura em Educação Física da Fundação Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) com CNPJ 09.341.233/0001-22, situada na BR 472, KM 592, CEP 97500-970 na 

cidade de Uruguaiana/RS, não apresentou divergência entre o endereço da visita (realizada no 

período de 24 a 27 de outubro) e o endereço da designação para avaliação (nº 96545). Para a 

presente avaliação serviram de base os seguintes documentos: PDI, PPC, relatórios de estágio 

supervisionado; D.O.U., Diário de classe, atas de colegiado, Curriculum Lates dos docentes e 

demais relatórios da IES inseridos no e-mec, assim como o Termo de Convênio de Cooperação 

UNIPAMPA e o 8º Regimento de Cavalaria/Exercito e contrato de locação da piscina com a 

Mercosul Esportes Ltda, todos os documentos dentro do prazo de validade. Por meio do 

despacho saneador, observou-se que finalizadas as análises técnicas dos documentos 

apresentados pela IES a mesma atende satisfatoriamente ás exigências de instrução processual 

estabelecidas.   

 

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime Trabalho  Vínculo Empregatício  Tempo de vínculo 

initerrupto do docente com o curso  

ADELAR APARECIDO SAMPAIO  Mestrado  Integral  CLT  4 Mês(es)  

Alvaro Luis Avila da Cunha  Doutorado  Integral  Estatutário  17 Mês(es)  

CARLOS MAXIMILIANO DUTRA  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

Eduardo Andre Bender  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

Felipe Pivetta Carpes  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

Gabriel Gustavo Bergmann  Doutorado  Integral  Estatutário  32 Mês(es)  

João Cleber Theodoro de Andrade  Doutorado  Integral  Estatutário  34 Mês(es)  

Liane Camatti  Mestrado  Integral  Estatutário  7 Mês(es)  

Marcio Alessandro Cossio Baez  Mestrado  Parcial  CLT  3 Mês(es)  

Marta Iris Camargo Messias da Silveira  Doutorado  Integral  Estatutário  32 Mês(es)  

Mauren Lucia de Araujo Bergmann  Mestrado  Integral  CLT  3 Mês(es)  

Paula Bianchi  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

ROSANA SOIBELMANN GLOCK  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

SUSANE GRAUP  Mestrado  Integral  Estatutário  9 Mês(es)  



THOMAS JOSUE SILVA  Doutorado  Integral  Estatutário  48 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  3   

Justificativa para conceito 3: null   

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  3   

Justificativa para conceito 3: null   

1.3. Objetivos do curso  3   

Justificativa para conceito 3: null   

1.4. Perfil profissional do egresso  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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

extensão, caso estejam contempladas no PPC)  3   

Justificativa para conceito 3: null   

1.6. Conteúdos curriculares  3   

Justificativa para conceito 3: null   

1.7. Metodologia  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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 preveem a 

obrigatoriedade de estágio supervisionado  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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  3   

Justificativa para conceito 3: null   



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  3   

Justificativa para conceito 3: null   

1.11. Apoio ao discente  4   

Justificativa para conceito 4: null   

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  1   

Justificativa para conceito 1: null   

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: O presente curso de Licenciatura em Educação Física é 

presencial.   

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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: O presente curso de Licenciatura em Educação Física 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: O presente curso de Licenciatura em Educação Física é 

presencial.   

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem   3   

Justificativa para conceito 3: null   

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)  3   



Justificativa para conceito 3: null   

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  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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: O presente curso de Licenciatura em Educação Física é 

presencial.   

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

cursos   NSA   

Justificativa para conceito NSA: O presente curso de Licenciatura em Educação Física é 

presencial.   

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

cursos    NSA   

Justificativa para conceito NSA: O presente curso de Licenciatura em Educação Física é 

presencial.   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1   

O Curso de Educação Física – Licenciatura – UNIPAMPA da cidade de Uruguaiana/RS estrutura-

se em consonância com as DCNs da área e as resoluções do CNE/CP 01 e 01/2002, com carga 

horária total de 3.035 horas distribuídas em: 405 horas de PCC, 405 de estágio curricular 

supervisionado, 2025 horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 200 

horas para as atividades acadêmicas. Verifica-se articulação entre o PDI o PPC a gestão do 

curso e as políticas institucionais. Em sua operacionalização os mecanismos de auto avaliação 

da CPA estão previstos e aprovados conforme resolução nº 11 de 20/10/2010 e as suas ações 

serão implantadas a partir do ano de 2013. O curso implementa, também, adequadamente o 

atendimento extraclasse e de apoio psicopedagógico aos discentes através do Núcleo de 

Desenvolvimento Educacional. Os objetivos idealizados e o perfil almejado atendem aos 

preceitos da licenciatura. Os objetivos propostos e os compromissos institucionais relativos ao 

ensino estão adequados. Os conteúdos curriculares são relevantes e estão coerentes com os 

objetivos do curso e perfil do egresso e estão organizados em 5 eixos: Biodinâmico; Cultura do 

Movimento; Técnico Cientifico; Bases Socioculturais e Pedagógicas e Formação Docente. 

Entretanto a matriz curricular se apresenta, basicamente, de maneira disciplinar sendo cada 

disciplina responsável por conteúdo específico, o que pode dificultar experiências 

interdisciplinares. A metodologia utilizada está adequada e comprometida com os objetivos do 

curso, a sequência apresentada na matriz curricular identifica-se com a preocupação da 

continuidade na construção do espírito cientifico do aluno, uma vez que disciplinas específicas 

de Metodologia da Pesquisa estão presentes no 2º e 4º semestres e as de TCC são ofertadas 



nos dois últimos semestres do curso. Entretanto, dentro da proposta metodológica, apesar de 

se ter ênfase a procedimentos de intervenção escolar, o que se constatou foi à falta de 

experiência do corpo docente na educação básica, onde apenas dois docentes possuem 

experiência de atuação na área, os demais não. Tal fato fica claro a desarticulação entre a 

teoria e a prática, porém o grupo de professores é ciente de tal deficiência e estão 

comprometidos na busca de mecanismo que superem está deficiência, através de projetos de 

extensão e vivências na área da educação física escolar. O estágio supervisionado está 

distribuído a partir da segunda metade do curso e conta com 405 horas e está articulado com 

as demandas da educação física escolar e o mesmo está sob a supervisão de 3 professores com 

formação em educação física. O estágio ocorre nas escolas conveniadas com a IES por meio de 

convênio estabelecido com a Secretaria Municipal e Estadual de Educação. As atividades 

complementares acontecem ao longo do curso e estão de acordo com a resolução 29/2011 

CONSUNI e regulamentadas no PPC, às 200 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

são adequadamente tratadas, e se propõem a abranger as ações de ensino, de pesquisa e de 

extensão. Em relação às 405 horas de PCC estão previstas no PPC e está organizado com 

disciplinas próprias com oferta nos oito semestres do curso, porém constatou em reunião com 

os docentes e discentes que o PCC não está atendendo o preceito legal e também a indicação 

expressa no Parecer 009/01 – CP/CNE sobre a questão da Simetria Invertida. Ou seja, as ações 

do PCC não estão oportunizando ao discente a vivência e a intervenção no contexto escolar de 

forma abrangente e sim com ações isoladas de algumas ações práticas, tais como recreação e 

lazer, ginástica e dança. As demais disciplinas não estão sendo oportunizadas aos discentes. Tal 

fato foi constatado verificando os registros nos diários de classe referente aos conteúdos 

trabalhados, ou seja, discussão de textos, seminários teóricos e pouca intervenção prática no 

contexto escolar. O TCC é obrigatório e desenvolvido nos últimos 2 semestres do curso, com 

orientação de professores do curso.   

Conceito da Dimensão 1 

2.9 

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  2   

Justificativa para conceito 2: null   

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  5   

Justificativa para conceito 5: null   

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

para cursos a distância)  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O curso em análise é presencial.   

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

coordenador (a)  5   



Justificativa para conceito 5: null   

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

obrigatório para cursos presenciais  5   

Justificativa para conceito 5: null   

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

cursos a distância  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O curso em análise 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   

Justificativa para conceito 5: null   

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   

Justificativa para conceito 5: null   

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)  1   

Justificativa para conceito 1: null   

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  1   

Justificativa para conceito 1: null   

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   

Justificativa para conceito 5: null   

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: O curso em análise é presencial.   

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   4   

Justificativa para conceito 4: null   

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)   5   

Justificativa para conceito 5: 66,7% dos docentes têm 9 ou mais produções nos últimos 3 anos   

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: O curso em análise 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: O curso em análise 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: O curso em análise 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: O curso em análise é de Educação Física.   

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: O curso em análise é Educação Física   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2   

O NDE é composto por SETE professores. A composição em relação à titulação e regime de 

trabalho atende a resolução nº 01 de 17/10/2010 da CONAES. Nos documentos analisados a 

formação do NDE inicia-se na ata da comissão de curso de 03 de março de 2010. Respeitando 

o que é descrito no regimento geral da UNIPAMPA o coordenador do curso enviou dois 

memorandos, nº 028/2011 de 18 de agosto de 2011 e nº 032/2012 de 24 de setembro de 

2012, para a direção e coordenação acadêmica do Campus, solicitando portaria de instituição 

do NDE para o curso de Educação Física. A portaria da Reitoria nº 0742 instituindo o NDE do 

curso de Educação Física é datada somente no dia 04 de outubro de 2012, ou seja, 01 ano após 

solicitação do coordenador do curso. O NDE portanto não possui atas de reuniões ordinárias. 

Observou-se que os assuntos pertinentes às discussões do NDE foram tratadas neste tempo 

juntamente com outros assuntos nas reuniões do colegiado do curso, denominado pela 

instituição de comissão do curso. A atuação do coordenador é excelente, uma vez que foi 

observada na visita, durante a interação com o coordenador, na entrevista com docentes e 

discentes, a percepção que o mesmo atende as necessidades de pedidos e solicitações, está 

presente nos horários de atendimento, atende fora dos horários de atendimento, dedica-se ao 

curso e realizou grandes mudanças organizacionais, que na visão dos docentes e discentes 

trouxeram significativas melhorias para o curso de Educação Física na IES. O coordenador 

possui bom relacionamento nas instâncias superiores da IES, comprovou que possui 

experiência profissional de 04 anos, de magistério superior igual à 17 anos e dentro destes, 3 

anos de gestão acadêmica. Em relação ao tempo dedicado para coordenação do curso, o 

coordenador descreveu na entrevista que dedica 25 horas para a coordenação em horários 

distribuídos no período da tarde e noite. Considerando que o mesmo possui portaria de 

nomeação nº 646 de 01/10/2009 publicada no DOU em 02/10/2009 ao cargo de professor da 

Carreira do Magistério Superior no regime de dedicação exclusiva e considerando que possui 

uma média de 13 aulas por semestre, a carga horária de 25 horas de coordenação é 

compatível ao horário dedicado à IES. Considerando o número de vagas anuais igual a 50 a 

relação entre vagas anuais e carga horária dedicada à coordenação calculada foi de 02. Dos 15 

docentes do curso, 06 são mestres e 09 são doutores, totalizando 100% do corpo docente com 

titulação stricto sensu, destes 60% são doutores. 01 docente possui regime de trabalho em 

tempo parcial e 14 em tempo integral, totalizando 100% do corpo docente com tempo parcial 

e integral. Após análise da documentação, do total de 15 docentes, excluindo os licenciados, 

04 docentes comprovaram em média 01 ano de experiência profissional.Do total de 15 

docentes, 02 docentes (13,3%) comprovaram experiência profissional no exercício da docência 

na educação básica de pelo menos três anos, 13 docentes comprovaram possuir pelo menos 

03 anos de experiência de magistério superior, totalizando assim 86,7%. Em relação a 

produção, 66,7% dos docentes têm 09 ou mais produções nos últimos 03 anos. O colegiado do 

curso é denominado pela instituição de comissão de curso, possui regulamentação dentro do 



regimento geral da IES na seção X, subseção I, artigos 97 a 101 com representatividade 

discente. A atuação do colegiado, pôde ser observada nas atas apresentadas pela IES a partir 

de novembro de 2010. Ao serem solicitadas as atas do ano de 2009, o coordenador informou 

que neste período, o curso possuía outro coordenador que não realizou registro das reuniões 

ocorridas no ano de 2009 em atas.   

Conceito da Dimensão 2 

4.0 

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)  2   

Justificativa para conceito 2: null   

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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  1   

Justificativa para conceito 1: null   

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)  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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)  2   

Justificativa para conceito 2: null   

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)  1   

Justificativa para conceito 1: null   



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)  1   

Justificativa para conceito 1: null   

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   

Justificativa para conceito 5: null   

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  3   

Justificativa para conceito 3: null   

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  2   

Justificativa para conceito 2: null   

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: Segundo a IES os laboratórios utilizados no curso não oferecem 

atividades à comunidade.   

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

cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância  NSA   

Justificativa para conceito NSA: O curso em análise 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: O curso em análise é de Educação Física   



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: O curso em análise é de Educação Física   

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: O curso em análise é de Educação Física.   

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

para os demais cursos   NSA   

Justificativa para conceito NSA: O curso em análise é de Educação Física.   

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: O curso em análise é de Educação Física.   

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais 

cursos que não contemplam laboratórios de ensino no PPC   3   

Justificativa para conceito 3: null   

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: O curso em análise é de Educação Física.   

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: O curso em análise é de Educação Física.   

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: O curso em análise é de Educação Física.   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3   

A IES considera o espaço dos laboratórios como gabinetes de trabalhos dos docentes. Os 

professores de Educação Física do curso dividem o espaço nos laboratórios denominados de 

medidas e avaliação, neuromecânica, estudos pedagógicos em Educação Física e núcleo de 

estudos Afro-brasileiros. Os professores também compartilham diversos postos de trabalho 

em estações de trabalho abertas adaptadas em salas de aula em um ambiente único e 

visualmente desorganizado, dando impressão de um ambiente que não propicia comodidade e 

privacidade. O espaço destinado à coordenação do curso de Educação Física de 25m², é 

dividido com outra coordenação, descaracterizando-o como gabinete individual. A sala dos 



serviços acadêmicos atende de maneira suficiente as demandas da IES. Verificou-se que não 

existe sala de professores implantada para docentes do curso. As salas de aula atendem de 

maneira suficiente aos requisitos desta dimensão. As cadeiras possuem apoio para escrita que 

parecem ter sido adaptados a uma cadeira comum pela empresa fornecedora. As salas não são 

climatizadas, possuem 06 ventiladores, considerando as altas de temperatura do verão, 

podem não ser suficientes para proporcionar conforto. Não possuem equipamentos de apoio 

ao ensino instalados a não ser o quadro negro. A demanda por equipamentos de multimídia é 

atendida mediante agendamento. A IES declarou possuir a quantidade próxima a um 

equipamento por sala, justificou que a instalação necessita de processos licitatórios. A 

acessibilidade para o segundo e terceiro andar do prédio onde são ministradas as aulas do 

curso, é feita por uma cadeira denominada de “star treck”. No momento da visita, a cadeira 

não se encontrava próximo à escada e sim guardada em uma sala com a bateria descarregada. 

A IES disponibiliza 01 laboratório de informática com acesso a internet, com 32 computadores 

que atendem de maneira insuficiente ao número total de alunos (1332). Disponibiliza acesso à 

internet via wireless com velocidade de acesso à internet de 02 megas, que não atende a 

demanda. A IES informou que o aumento da rede já foi licitado e está aguardando o 

cumprimento das fases processo. O que foi observado no acervo bibliográfico básico é que das 

188 referências, 65 foram solicitadas para compra e não estão presentes no acervo. 20 

referências não estavam presentes e não foram solicitadas para compra. 115 referências são 

utilizadas em uma até seis unidades curriculares de outros cursos. Das refêrências existentes, 

observou-se pelo estado de conservação, que são novas e pouco usadas. Na reunião com 

aproximadamente 130 discentes, houve consenso sobre a inexistência de referências 

bibliográficas no decorrer do curso. Ao serem questionados sobre como as aulas foram 

desenvolvidas, os alunos relataram que utilizaram outras estratégias (internet) e livros trazidos 

de casa pelos professores. Em relação à bibliografia complementar a situação é semelhante e 

observou-se 1,8 títulos por unidade curricular. A IES tem acesso ao portal da CAPES. Os 

laboratórios didáticos especializados apresentam normas de funcionamento, utilização e 

segurança embora não estejam fixadas nos locais. A quantidade de material é em muitos casos 

insuficiente para demanda. A IES possui convênio com um clube privado para utilização da 

piscina e convênio com exército Brasileiro para utilização da pista de atletismo. O laboratório 

de neuromecânica está fechado para reforma e o de medidas e avaliação está servindo de 

depósito de materiais de outros laboratórios. O piso de madeira do ginásio de esportes está 

inadequado por possuir madeiras soltas, corroídas, buracos e em alguns lugares remendado 

com cimento. Os materiais constituídos de bolas são de baixa qualidade e não são aprovadas 

nas diversas confederações brasileiras. De maneira geral, houve consenso entre os alunos que 

a estrutura física destinada ao curso e geral é atualmente precária, exteriorizaram 

emotivamente que se sentem abandonados pela direção da IES.   

Conceito da Dimensão 3 

2.4 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS   

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

Curriculares Nacionais  Não   



Justificativa para conceito Não: null   

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?     

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa na disciplina História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas Componentes Curriculares Complementares de 

Graduação, na disciplina de lutas (capoeira), na dança e o curso oferta o núcleo de estudos 

afro-brasileiro.   

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

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação?     

o corpo docente está estruturado com a seguinte titulação: 60% são doutores e 40% são 

mestres todos os titulos obtidos em programas de pós graduação Scritu Sensu.   

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

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

O NDE atende à normativa pertinente?    

O NDE está implantado, porém o mesmo foi oficializado através da portaria nº 0742/Reitoria 

de 04/10/12. As reuniões ocorriam juntamente com as reuniões de colegiado . O NDE é 

composto por 07 docentes, sendo presidido pelo coordenador do Curso que possui a titulação 

de Doutor, porém com formação em Licenciatura em Biologia e os demais com formação em 

Educação Física, destes 5 são doutores e 2 são mestres.   

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

Justificativa para conceito NSA: O presente curso é de Graduação - Licenciatura em Educação 

Física.   

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 presente curso é de Graduação - Licenciatura em Educação 

Física.   

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?    

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   

Justificativa para conceito Sim: null   

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   

Justificativa para conceito Sim: null   

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   

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

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

Os ambientes possui acesso com rampas e banheiros. Os blocos não possuem rampas, porém 

a IES está com o fosso do elevador pronto e o elevador foi licitado e está no aguardo da 

entrega pela empresa vencedora. O atendimento está sendo realizado através do aparelho 

Star trek.  

  



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?    

A disciplina de libras está contemplada no PPC e é ofertada no 5º semestre.   

4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4 inciso II, § 2)   

NSA   

Justificativa para conceito NSA: O presente curso é de Licenciatura em Educação Física e o 

mesmo 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   

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

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

Os discentes possuem acesso às informações necessárias e exigidas para a sua integração aos 

processos da IES. E as mesmas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual. O acesso 

virtual está na página da IES no icone: Portal do aluno.   

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   

Justificativa para conceito Sim: null   

Critério de análise:   

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

permanente?     

Sobre as 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) A UNIPAMPA disponibiliza na grade do curso em tela a 

disciplina Recreação e Lazer de forma pontual, contudo, nas demais disciplinas relacionadas ao 

esporte e ao convívio do homem abordam-se de forma transversal a temática.   

DISPOSIÇÕES LEGAIS   

Sobre os requisitos legais e normativos o curso de licenciatura em Educação Física da 

UNIPAMPA, atende as Diretrizes Curriculares Nacionais, porém observando à Resolução 

CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, em relação às práticas como componente curriculares , 



o curso de licenciatura em Educação Física da UNIPAMPA, atende a carga horária da PCC - (405 

horas propostas), mas a PCC está organizada como disciplina isolada em todos os semestres do 

curso (do 1º ao 8º) não atendendo, ou em contradição ao que se descreve no Art. 12. § 1º “A 

prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado” e também ao § 3º 

“No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de 

formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática.”. 

Referente também, ao Art.12. § 3º, conforme foi constatada nas reuniões com os discentes e 

na leitura dos lançamentos dos conteúdos realizados nos diários de classe, a prática não 

contempla todos os componentes curriculares de formação. O Curso está proposto para se 

desenvolver em 8 semestres com total de 3035 horas. A temática Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena é abordada na 

disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nas Componentes Curriculares 

Complementares de Graduação, na disciplina de lutas (capoeira), dança e o curso oferta 

também o núcleo de estudos afro-brasileiros. Sobre a Titulação do corpo docente atual, o 

curso é composto por 15 docentes, sendo 09 doutores (60%) e 06 mestres (40%). O Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) atende de forma suficiente a Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010. O tempo de integralização proposto é de 08 semestres, o que atende a Resolução 

CNE/CP nº 01 e 02 /2002 (Licenciaturas). Sobre as condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. N° 5.296/2004) a instituição atende de forma 

suficiente aos preceitos legais. Sobre a disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005), a UNIPAMPA 

contempla disponibilizando-a aos discentes como disciplina obrigatória na grade curricular no 

5º período. Os discentes possuem acesso às informações necessárias e exigidas para sua 

integração aos processos da IES. Sobre as 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) A UNIPAMPA disponibiliza na 

grade do curso em tela a disciplina Recreação e Lazer de forma pontual, contudo, nas demais 

disciplinas relacionadas ao esporte e ao convívio do homem abordam-se de forma transversal 

à temática.   

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :   

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES   

A comissão de avaliação, composta pelos professores Carlos Alberto Afonso e Marcio José 

Kerkoski foi designada para a avaliação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), avaliação nº 

96545. Após a designação verificou-se que a UNIPAMPA preencheu o formulário e-mec. Após 

análise do PPI, PPC, documentos e informações inseridas no EMEC, foi apresentada a agenda 

de avaliação de reconhecimento. Depois de realizadas as reuniões agendadas com 

administradores, docentes componentes do NDE, demais docentes e discentes, após as visitas 

as instalações chegou-se aos seguintes conceitos: Dimensão 1 - Organização Didático-

Pedagógica 2,9; Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial 4.0; Dimensão 3 – Infraestrutura 2,4. O 

Curso atende ao que se perspectivou no PDI da Instituição e vem atendendo ao seu processo 

de desenvolvimento. Tem indicações suficientes do perfil almejado, dos objetivos, da proposta 

metodológica, da organização de disciplinas e da destinação profissional de seus discentes. O 

curso apresenta-se dentro de uma estrutura curricular lógica e sem inovações. As Atividades 

Complementares estão regulamentadas e há a exigência de TCC na formação oferecida. A IES 



possui CPA regulamentada, porém a atuação da mesma terá o seu inicio em 2013. A demanda 

de alunos está compatível com das vagas ofertadas pela IES. Constatou-se que a composição 

do NDE atende a RES. CONAES nº 01/2010, porém a constituição oficial por portaria nº 

0742/Reitoria de 04/10/12, portanto o NDE não está atuando, as questões pertinentes ao 

Curso são tratadas em reunião do colegiado, ressaltamos que os membros do NDE fazem parte 

do colegiado de curso. A coordenação do curso demonstrou excelência no tocante à gestão do 

curso, com reforço discente e docente. O corpo docente apresentou percentuais compatíveis 

com o nível de exigência do presente instrumento. O colegiado está previsto e implantado. A 

produção docente é suficiente para o momento. A IES mantém a sua lógica de estruturação e 

ampliação de todas as suas áreas, com continuado aprimoramento em alguns espaços. A 

estrutura física apresentada é compatível com as demandas do curso. A biblioteca possui uma 

estrutura física reduzida para o quantitativo de alunos da instituição, o acervo que não atende 

de forma suficiente o desenvolvimento do curso em análise. Sobre os requisitos legais e 

normativos, o curso atende as DCNs. A temática Educação das Relações Étnico-raciais é 

atendida conforme salientado no relatório e a disciplina de Libras é ofertada no 5º semestre da 

grade curricular do curso, sendo disciplina obrigatória, conforme Dec. Nº 5.626/2005, para os 

discentes. O corpo docente possui titulação de mestres e doutores obtidos em programas de 

pós-graduação Stricto Sensu. O tempo de integralização proposto é de oito semestres, o que 

atende a Resolução CNE/CP 02/2002. Sobre as condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida a IES atende suficientemente ao preconizado nos 

aspectos legais. Os acadêmicos possuem acesso às informações necessárias e exigidas para sua 

integração aos processos da IES. Diante do exposto, o conceito final para fins de 

Reconhecimento do curso de Licenciatura em Educação Física da UNIPAMPA é 3.0.   

CONCEITO FINAL 
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