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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição: 

Em setembro de 2006, as atividades acadêmicas tiveram início nos campi vinculados à UFPel e, 

em outubro do mesmo ano, nos campi vinculados à UFSM. Para dar suporte às atividades 

acadêmicas, as instituições tutoras realizaram concursos públicos para docentes e técnico 

administrativos em educação, além de desenvolverem e iniciarem a execução dos projetos dos 

prédios de todos os campi. Nesse mesmo ano, entrou em pauta no Congresso Nacional o 

Projeto de Lei número 7.204/06, que propunha a criação da UNIPAMPA. 

Em 16 de março de 2007, foi criada a Comissão de Implantação da UNIPAMPA que teve seus 

esforços direcionados para constituir os primeiros passos da identidade dessa nova 

universidade. Para tanto, promoveu as seguintes atividades: planejamento da estrutura e 

funcionamento unificados; desenvolvimento profissional de docentes e técnico 

administrativos em educação; estudos para o projeto acadêmico; fóruns curriculares por áreas 

de conhecimento; reuniões e audiências públicas com dirigentes municipais, estaduais e 

federais, bem como com lideranças comunitárias e regionais, sobre o projeto de 

desenvolvimento institucional da futura UNIPAMPA. 

Em 11 de janeiro de 2008, a Lei 11.640, cria a UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do 

Pampa, que fixa em seu artigo segundo, que a UNIPAMPA terá por 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. 

Atualmente a UNIPAMPA está organizada em 11 campi, sendo S. Gabriel um deles. Os cursos 

ocorrem em grupos segundo cada campi. O Curso de Gestão Ambiental está localizado no 

campus de S. Gabriel. 

A Universidade Federal do Pampa, como instituição social comprometida com a ética, fundada 

em liberdade, respeito à diferença e solidariedade, assume a missão de promover a educação 

superior de qualidade, com vistas à formação de sujeitos comprometidos e capacitados a 

atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região e do país. 

A UNIPAMPA possui grande inserção comunitária em seus campi, tendo uma grande gma de 

projetos de pesquisa e extensão voltados para a comunidade circundante, assim como 

projetos de grande abrangência, como participações científicas na estação da Antártida. Possui 

um amplo e significativo programa de bolsas que incluem pesquisa, extensão, trabalho, 

monitoria e bolsas permanência de natureza sócio-econômica. 

O campus de S. Gabriel está ainda em instalação, com diversas obras em andamento, algumas 

prestes a serem entregues, outras ainda em estágio inicial, situando-se à beira da Rod. BR 290, 

no perímetro urbano da cidade. 

O acompanhamento da implantação e funcionamento da UNIPAMPA é feito através de uma 

CPA central e de Comissãoes Locais de Avaliação - CLA, uma em cada campus, que organizam a 



avaliação do campus e a autoavaliação dos cursos. Estas CLAs possuem representantes na CPA 

central da IES. 

Curso: 

O curso de Gestão Ambiental oferecido pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - 

UNIPAMPA está localizado na Rua Professor Aluizio Barros Macedo, s/n, às margens da 

Rodovia BR 290, na cidade de São Gabriel - RS, sede de um dos onze campi da UNIPAMPA. 

O curso foi, juntamente com os damais da UNIPAMPA, convalidado em 2009 a partir dos atos 

de criação realizados pelas universidades tutoras em 2006 (conforme descrito na 

contextuaização da IES). Foi criado inicialmente com 50 vagas anuais, em turno integral e prazo 

mínimo de 4 anos para integralização. Com o decorrer da implantação, em decorrencia dos 

processos de avaliação inclusive, houve uma recente mudança curricular, passando o curso a 

ser em turno noturno, com duração mínima de 4,5 (quatro e meio) anos, mantendo-se as 50 

vagas com ingresso anual. É oferecido, no currículo atual, com alternância de fases nos 

semestres do ano: num semestre são oferecidas disciplinas das fases 1, 3, 5, 7 e 9; no outro, 

disciplinas das fases 2, 4, 6 e 8. 

A atual coordenadora é a Prof. Ana Julia Teixeira Senna, Engenheira Agrícola, Mestre e 

Doutora em Agronegócios. 

Fazem parte do NDE, além da coordenadora: Ribeiro Alves (Administrador, Doutor em Ciência 

Florestal); Luciana Borba Benetti (Bióloga, Doutora em Engenharia Ambiental); Nara Rejane 

Zamberlan dos Santos (Engenheira Agrônoma, Doutora em Engenharia Florestal); Jefferson 

Marçal da Rocha (Economista, Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento); Rafael Cabral 

Cruz (Oceanógrafo, Doutor em Ecologia); Suzy Elizabeth Pinheiro Canes (Administradora de 

Empresas, Mestre em Engenharia de Produção); Beatriz Stoll Moraes (Engenheira Química, 

Mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental). Todos os membros do NDE trabalham 

40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva. 

Além de variadas bolsas de estímulo à pesquisa e à extensão, a UNIPAMPA também oferece 

bolsas de auxílio permanência a alunos que necessitam. Há grande atividade de pesquisa e de 

extensão vinculadas ao curso ou com sua participação, incluindo-se nelas um número 

significativo de estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação: 

Trata-se de processo de reconhecimento de curso de bacharelado em Gestão Ambiental, de 

natureza presencial. A comissão verificou o endereço de oferta do curso, consoante o processo 

indica. A comissão consultou o PDI da IES, o PPC do curso constante do processo assim como o 

novo PPC, mais recente, anexado ao formulário do processo, as diretrizes gerais para os cursos 

de bacharelado, uma vez que não há diretrizes curriculares específicas para esta nomenclatura 

de cursos. Foram consultados também todos os formulários preenchidos pela IES. A comissão 

consultou os dados do ENADE, constatando que não há menção ao curso em avaliação. A 

comissão verificou, ainda, o histórico do processo no sistema e-mec. Foi enviada agenda prévia 

à IES, no prazo exigido, elaborada conforme as orientações providas, tendo recebido e 

atendido as sugestões de adaptação propostas. Não havendo impedimento, segundo o 

entendimento da comissão, procedeu-se à visita, que transcorreu a contento, conforme a 

agenda. 

 

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime Trabalho  Vínculo Empregatício  Tempo de vínculo 

initerrupto do docente com o curso 

ADRIANO LUIS SCHUNEMANN  Mestrado  Integral  Estatutário  49 Mês(es) 

ANA JÚLIA TEIXEIRA SENNA  Doutorado  Integral  Estatutário  49 Mês(es) 

ANALIA DEL VALLE GARNERO  Doutorado  Integral  Estatutário  75 Mês(es) 

ANA PAULA FLEIG SAIDELLES  Doutorado  Integral  Estatutário  77 Mês(es) 

André Carlos Cruz Copetti  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

Beatriz Stoll Moraes  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

CIBELE ROSA GRACIOLI  Doutorado  Integral  Estatutário  23 Mês(es) 

CRISTHIAN AUGUSTO BUGS  Mestrado  Integral  Estatutário  72 Mês(es) 

DANIELA SILVA LILGE  Mestrado  Integral  Estatutário  30 Mês(es) 

FABIANO PIMENTEL TORRES  Doutorado  Integral  Estatutário  42 Mês(es) 

Filipe de Carvalho Victória  Doutorado  Integral  Estatutário  16 Mês(es) 

FREDERICO COSTA BEBER VIEIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  54 Mês(es) 

HAMILTON LUIZ MUNARI VOGEL  Doutorado  Integral  Estatutário  54 Mês(es) 

JEFFERSON MARCAL DA ROCHA  Doutorado  Integral  Estatutário  77 Mês(es) 



Juliano Tomazzoni Boldo  Doutorado  Integral  Estatutário  31 Mês(es) 

Leandro Homrich Lorentz  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

LUCIA HELENA DO CANTO VINADE  Doutorado  Integral  Estatutário  76 Mês(es) 

LUCIANA BORBA BENETTI  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es) 

LUIZ FERNANDO WURDIG ROESCH  Doutorado  Integral  Estatutário  46 Mês(es) 

Marcia Regina Spies  Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es) 

Mirla Andrade Weber  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

NARA REJANE ZAMBERLAN DOS SANTOS  Doutorado  Integral  Estatutário  76 Mês(es) 

RAFAEL CABRAL CRUZ  Doutorado  Integral  Estatutário  78 Mês(es) 

Ricardo Ribeiro Alves  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es) 

RONALDO ERICHSEN  Doutorado  Integral  Estatutário  46 Mês(es) 

RUBEM SAMUEL DE AVILA JUNIOR  Doutorado  Integral  Estatutário  25 Mês(es) 

SERGIO DIAS DA SILVA  Doutorado  Integral  Estatutário  76 Mês(es) 

Suzy Elizabeth Pinheiro Canes  Mestrado  Integral  Estatutário  31 Mês(es) 

Tiago Gomes dos Santos  Doutorado  Integral  Estatutário  23 Mês(es) 

VICTOR PAULO KLOECKNER PIRES  Mestrado  Integral  Estatutário  54 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  4 

Justificativa para conceito 4: 

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  3 

Justificativa para conceito 3: 

1.3. Objetivos do curso  3 

Justificativa para conceito 3: 

1.4. Perfil profissional do egresso  3 



Justificativa para conceito 3: 

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

extensão, caso estejam contempladas no PPC)  4 

Justificativa para conceito 4: 

1.6. Conteúdos curriculares  3 

Justificativa para conceito 3: 

1.7. Metodologia  4 

Justificativa para conceito 4: 

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  4 

Justificativa para conceito 4: 

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  4 

Justificativa para conceito 4: 

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  4 

Justificativa para conceito 4: 

1.11. Apoio ao discente  4 

Justificativa para conceito 4: 

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  3 

Justificativa para conceito 3: 

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:Curso Presencial 

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

Justificativa para conceito 3: 



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:Curso Presencial que não contempla o aspecto 

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:Curso Presencial que não contempla o aspecto 

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem   4 

Justificativa para conceito 4: 

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: 

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:Curso Presencial que não contempla o aspecto 

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:Curso Presencial que não contempla o aspecto 

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

cursos   NSA 

Justificativa para conceito NSA:Curso Presencial que não contempla o aspecto 

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

cursos    NSA 

Justificativa para conceito NSA:Curso Presencial que não contempla o aspecto 

 

 



CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1 

1.1 O projeto do curso identifica com clareza as características regionais, as principais questões 

ambientais e os campos de ação necessários à formulação dos objetivos e práticas do curso. 

1.2 As políticas institucionais estão sendo implementadas no curso, mas não com a rapidez e 

urgência necessárias à circustância atual; ainda carece de espaço físico e instalações 

adequadas às atuais demandas. 

1.3 a 1.7 Em uma análise sistêmica e global, os objetivos expressam uma concepção 

abrangente do campo da Gestão, enfatizando a amplitude da interdisciplinaridade na 

formulação das bases epistemológicas para a formação do Gestor Ambiental, expressando isto 

inclusive no perfil do egresso. No entanto, a estrutura curricular reflete um recorte que, se por 

um lado se relaciona com a realidade socioeconômica e ambiental do contexto da Unipampa, 

por outro lado não contempla adequadamente segmentos relacionados ao completo âmbito 

da questão ambiental, com as componentes rural e urbana devidamente equacionadas. 

Observa-se quando denota empreendimentos: curricularmente trata-se de empreendimentos 

agrícolas, e não urbanos. Mas esta denotação não aparece no perfil do profissional, em tese 

mais amplo, então, do que o currículo é capaz de formar. Sob o aspecto curricular, a 

estruturação / metolodologia é muito boa, mas carece de alguns conteúdos enquanto 

aprofunda em amplamente outros. Nota-se, confirmado pela reunião com professores e NDE, 

que a estrutura curricular, mesmo depois de sua reformulação recente, manteve o viés do 

recorte comentado e foi construída a partir da disponibilidade de componentes disciplinares e 

infraestrutura já existentes na UNIPAMPA. Os métodos e práticas pedagógicos utilizados são 

coerentes com a estrutura curricular / conteúdos propostos. 

1.8 A estruturação dos estágios é muito boa, devidamente regulamentada, supervisionada e 

propicia aos alunos grande diversidade de oportunidades na própria região e em outras do 

Estado ou mesmo fora dele. Os alunos não relataram dificuldades relacionadas com estágio, 

pelo contrário. 

1.9 As atividades complementares são componentes obrigatórias do currículo; são 

devidamente regulamentadas, abrangentes, são avaliadas no conjunto das atividades do aluno 

e apresentam total compatibilidade com as demandas didáticas do curso e de seus conteúdos. 

1.10 O TCC é obrigatório. É regulamentado e está implantado, com orientação individual aos 

alunos e abangência temática e carga horária coerentes com a estrutura curricular e seus 

conteúdos. 

1.11 O apoio ao discente é feito através de assessoria direta dos professores, bem disponíveis 

segundo os alunos, e também através de procedimentos institucionais, como programas de 

apoio psicopedagógico e atendimento socioeconômico. Há ampla oferta de bolsas e um 

significativo programa de estímulo à permanência, através do Núcleo de Desenvolvimento da 

Educação - NUDE, que faz um trabalho reconhecido pelos alunos. 

1.12 Os processos de avaliação do curso, feito tanto através da CPA quanto na auto-avaliação 

do curso, apresentaram consequências na necessidade de reformulação dos currículos, mas 



não no provimento da infraestrutura física e laboratorial necessária, apontada na mesma 

demanda. 

1.14 Embora haja previsão de ampliação do acesso às TICs, atualmente esse acesso é apenas 

suficiente, com laboratórios com uso restrito e disponibilidade de equipamentos mais 

acessíveis apenas nos corredores, em condições precárias de uso. 

1.17 O curso utiliza múltiplos instrumentos de avaliação, de natureza teórica e prática, que são 

coerentes com a estrutura curricular e a metodologia utilizada, atendendo muito bem ao 

previsto no PPC. 

1.18 Considerando que as deficiências de infraestrutura estão, comprovadamente, na 

iminência de superação, com novas inaugurações. O número de vagas corresponde de forma 

suficiente ao corpo docente e infraestrutura disponíveis. 

 

Conceito da Dimensão 1 

3.5 

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 

Justificativa para conceito 5: 

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)  4 

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

para cursos a distância)  NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

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

coordenador (a)  3 

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:NSA 

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)  3 

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:NSA 

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:NSA 

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)   5 



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:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2 

2.1 O NDE, criado pela Portaria Nº1.644, de 21 de outubro de 2011 é composto por 8 (oito) 

professores do Campus, sendo um deles a Coordenadora do Curso de Gestão Ambiental e está 

devidamente implementado, atendendo a Resolução CONAES nº1 de 17/06/2010. 

2.2 Foi verificado na avaliação in loco que a coordenadora tem regime de trabalho em tempo 

integral, com mais de 20 horas semanais dedicadas à coordenação. 

2.3 NSA 

2.4 A atual coordenadora do curso, Profa. Ana Julia Teixeira Senna tem graduação em 

Engenharia Agrícola com Mestrado e Doutorado em Agronegócio, com experiência no 

magistério superior de mais de 5 anos. Possui experiência em Gestão, sendo 5 meses em 

coordenação de curso, 4 anos como coordenadora de Estágio Supervisionado em Gestão 

Ambiental e 3 anos em Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA). 



2.5 A coordenadora do curso tem Dedicação Exclusiva (DE) na Unipampa. 

2.6 NSA 

2.7 O corpo docente é composto por 30 professores, sendo 27 doutores e 03 mestres, 

portanto, todos os docentes do curso possuem titulação strictu sensu. 

2.8 Noventa por cento do corpo docente possui doutorado e dez por cento está se 

doutorando. 

2.9 Como observado nos documentos apresentados pela IES e em reunião com os 

participantes do NDE, constatou-se que todos professores desse núcleo são contratados em 

regime de trabalho de tempo integral. 

2.10 Observou-se que aproximadamente 40% do corpo docente possui experiência profissional 

fora do magistério. 

2.11 NSA 

2.12 Aproximadamente 90% do corpo docente posssui experiência superior a 3 anos de 

magistério. 

2.13 NSA 

2.14 A Comissão de Curso está legalmente constituída, com as devidas representações 

docente e discente. Tem funções deliberativa e consultiva, com representatividade plena. 

2.15 Mais de 50% do corpo docente possui mais de 9 produções científicas nos últimos três 

anos. 

2.16 a 2.20 NSA 

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)  3 

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos  1 

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:NSA 

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)  5 

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)  3 

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)  2 

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  4 

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  5 

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  4 



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:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

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

para os demais cursos   NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

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:NSA 

 



CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3 

3.1 O Curso de Gestão Ambiental da Unipampa, na sede administrativa, dispõe de gabinetes 

de trabalho pequenos, para 05 professores, suficiente para atender os professores em tempo 

integral e em um dos ambientes está a coordenadora do curso. 

3.2 Não há gabinete exclusivo para coordenação do curso. A coordenadora e o sub-

coordenador dividem gabinete com mais um professor, realizando ali as tarefas da 

coordenação. Com a incorporação dos novos espaços, este problema deverá ser solucionado a 

contento, em breve. 

3.3 NSA 

3.4 As 07 (salas) salas de aula, disponibilizadas para o Curso de Gestão Ambiental no prédio 

Acadêmico I, são novas, de dimensões variadas, bem ventiladas e atendem as vagas previstas. 

São limpas, com iluminações adequadas, acústica, ventiladas, conservação e comodidade. 

3.5 Quanto ao acesso dos alunos a equipamentos de informática o campus dispõe de 

quantidade suficiente ao número total de usuários, inclusive com wireles, velocidade de 

acesso à internet e em espaço físico adequado, porém os laboratórios de informática não são 

disponibilizados em tempo integral para os discentes. Há nos corredores computadores para 

os discentes acessarem. 

3.6 Em relação ao acervo bibliográfico dispõe de bibliografia básica e complementar excelente 

para atender a demanda do curso. Verificou-se que a bibliografia básica de todas as disciplinas 

contem no mínimo três títulos. Numa amostra de 50% das disciplinas, consideradas com 

ênfase na formação específica, realizada a contagem e calculada a média, segundo o número 

de 50 vagas anuais, chegou-se a uma proporção de 1,9 vagas por exemplar, correspondendo 

ao conceito 5. Está informatizada para consulta com acesso inclusive às bibliotecas de outros 

campi. 

3.7 Na bibliografia complementar todas as unidades curriculares analisadas na amostra 

apresentaram pelo menos 5 títulos com dois exemplares cada, correspondendo ao conceito 5. 

3.8 Quanto aos periódicos, verificou-se que apesar de existirem periódicos no acervo não há 

assinatura corrente atualmente, bem como não há uma diretriz para utilização de acervos 

virtuais de livre acesso. 

3.9 a 3.11 Os laboratórios em iminentes conclusão (Biologia Celular e Molecular; Física; 

Botânica; Zoologia; Informática; Química e Bioquímica; Centro Interdisciplinar de Pesquisas em 

Biotecnologia - CIPBIOTEC), são otimizados com outros cursos (Ciências Biológicas - 

Bacharelado e Licenciatura; Biotecnologia e Engenharia Florestal), dispõe de vários softwares 

livres e com licenças e atendem suficientemente em termos de quantidade, qualidade e 

serviços. 

3.12 a 3.21 NSA 

 



Conceito da Dimensão 3 

3.7 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

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

Curriculares Nacionais  Não 

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)  Não 

Justificativa para conceito Não: 

Critério de análise: 

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e 

atividades curriculares do curso? 

O currículo não contempla em nenhum aspecto a temática. Nem curricularmente nem em 

atividades complementares. 

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

Justificativa para conceito Sim: 

Critério de análise: 

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Todo o corpo docente tem titulação em pós-graduação 

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

Justificativa para conceito Sim: 

Critério de análise: 

O NDE atende à normativa pertinente? 

O NDE está estruturado formal e institucionalmente de acordo com as exigências legais. 

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

Justificativa para conceito NSA:NSA 

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:NSA 

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 

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 

Justificativa para conceito Sim: 

Critério de análise: 

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

As áreas destinadas à utilizaçãoi pelo curso estão acessíveis a deficientes, inclusive com 

banheiros exclusivos. 

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



Justificativa para conceito Sim: 

Critério de análise: 

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

O curso contempla a disciplina de Libras como optativa. 

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

NSA 

Justificativa para conceito NSA:NSA 

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: 

Critério de análise: 

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

As informações acadêmicas estão disponibilizadas em ambos os formatos. 

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: 

Critério de análise: 

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

permanente? 

Faz parte da prórpia concepção do curso a educação ambiental, inclusive em açõe de pesquisa 

e extensão. 

DISPOSIÇÕES LEGAIS 

O Curso de Gestão Ambiental não possui diretrizes curriculares próprias. 

Não se observou conteúdos de estudos das relações étnico raciais em nenhuma disciplina ou 

atividade curricular do curso, conforme preconizado no item 4.2 

Excluindo-se este requisito, dos demais requisitos legais e normativos aplicáveis ao curso todos 

foram atendidos. 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final : 



CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A comissão procedeu à avaliação conforme agendado com a IES: na manhã do primeiro dia 

verificando a documentação, bem como dialogando com o corpo dirigente e coordenação do 

curso; no período da tarde / noite verificou as instalações in loco e promoveu reuniões com 

docentes, discentes e NDE. O segundo dia foi destinado a consultas e avaliação documental, 

verificação bibliográfica, reunião com CPA e elaboração do presente relatório. 

Após dimensionar o alcance efetivo das questões avaliadas, dentro de uma análise sistêmica e 

global, a comissão analisou os componentes de avaliação de cada dimensão assim como os 

requisitos legais, conforme segue: 

 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: Conceito 3,5: – Em uma análise 

sistêmica e global, tendo em conta os aspectos destacados no relato da dimensão, 

consideramos de maneira geral o curso bom nesta dimensão, principalmente quanto aos 

aspectos relacionados à estrutura curricular, conteúdos curriculares, metodologia e aspectos 

relativos aos discentes; observamos, entretanto, certo desalinhamento entre o perfil 

propiciado pela estrutura curricular e prática pedagógica, com os objetivos e perfil do egresso 

do PPC, que denotam uma amplitude maior do que a propiciada. Destaque-se a demora da IES 

em prover o espaço e infraestrutura necessária ao curso. 

 

DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL: Conceito 4,5: – Conforme os aspectos destacados 

no relato da dimensão. Ressalte-se o alto grau de qualificação e produção científica do grupo 

como um todo. 

 

DIMENSÃO 3: Infraestrutura: Conceito 3,7: – Reconhecendo-se a dificuldade de implantação 

de uma IES com 11 campi diferentes atuando de forma integrada, verificou-se que a qualidade 

do espaço proposto e quase entregue é boa e proverá o curso adequadamente. 

 

REQUISITOS LEGAIS: Ressalta-se que o curso não possui diretrizes curriculares próprias. O 

único dos Requisitos Legais e Normativos aplicáveis ao curso não atendido foi o que trata de 

Educação sobre relações inter-raciais (4.2). 

 

CONCEITO FINAL DO CURSO: 4 

Os conceitos parciais foram atribuídos considerando os dados levantados para cada dimensão, 

avaliados os aspectos de qualidade presentes em cada tópico dentro de um contexto geral de 

avaliação, que resultaram na combinação de conceitos descritos acima. Destas avaliações e da 

avaliação dos requisitos legais resultaram uma Avaliação Final do Curso como Muito Bom, 



expressa pelo conceito final 4, que a comissão entende expressar adequadamente a situação 

do curso e por isto firma, de comum acordo, o presente parecer. 

 

CONCEITO FINAL 

4 

 


