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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:   

a) Nome da mantenedora: Fundação Universidade Federal do Pampa 

b) Base Legal da mantenedora: CNPJ: 09.341.233/001-22. 

c) Nome da IES: Universidade Federal do Pampa 

d) Base Legal da IES: Criada pela Lei 11.640 de 11 de janeiro de 2008, como Fundação 

Universidade Federal do Pampa, de natureza pública, com sede e foro na cidade de Bagé, no 

Estado do Rio Grande do Sul, é dotada de autonomia didático científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial. 

e) Perfil e Missão da IES: 

Perfil: A UNIPAMPA tem por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas 

diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua 

inserção regional, mediante atuação multicampi na região Metade Sul do Rio Grande do Sul. 

Missão: 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. 

f) Dados socioeconômicos da região: Uruguaiana tem como atividade econômica do município 

a agropecuária, com extensa lavoura de arroz ( produção de cerca de 444.500 toneladas) e 

bovinocultura de corte (rebanho aproximado de 360.000 animais). O município ainda é a maior 

porta de entrada de turistas estrangeiros no Estado e possui o maior porto seco da América 

Latina. A região de Uruguaiana tem apresentado declínio populacional e de produção 

industrial, segundo dados do IBGE. A distância geográfica associada à dificuldade de agregação 

de valor de matéria prima produzida na região, a produção industrial decrescente e a redução 

da participação no cenário do agronegócio nacional fizeram com que a estrutura produtiva 

passasse a depender, essencialmente, dos setores primários e de serviços. O Índice do 

Desenvolvimento Humano (IDH) do município de Uruguaiana é, atualmente, de 0,788 (Fonte: 

Programa das nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD, 2000). Embora esse índice seja 

superior ao IDH médio brasileiro (0,69), é classificado como médio (IDH médio => 0,5 e   

Curso:   

a) Nome do Curso: Medicina Veterinária 

b) Nome da mantida: Campus Uruguaiana 

c) Endereço de funcionamento do Curso: BR 472 - Km 592 - Caixa Postal 118 - Uruguaiana - RS - 

CEP: 97500-970 -Fone: (55) 3413-4321 / (55) 3414-1484. 

d) Atos legais de Autorização, Reconhecimento e Renovação de reconhecimento do curso, 

quando existirem: Portaria N 1776, de 07 de dezembro de 2011, valida os atos de criação dos 



cursos de graduação de Medicina Veterinária. Ato de criação é a Reunião de Dirigentes da 

Unipampa, em outubro de 2008 realizada no campus Uruguaiana. 

e) Número de vagas pretendidas ou autorizadas: São ofertadas 80 (oitenta) vagas anuais, 

sendo 40 vagas (quarenta) para o primeiro semestre e as 40 (quarenta) remanescentes, para 

ingresso no segundo semestre do ano.  

f) Conceito Preliminar do Curso – CPC – e Conceito do Curso – CC, quando houver: não há. 

g) Turnos de funcionamento do Curso: integral; 

h) Carga horária total do curso (em horas e em horas/aula): A matriz curricular do curso de 

Medicina Veterinária da UNIPAMPA está estruturada por regime de créditos e matrícula 

semestral por componentes curriculares. O curso tem a duração recomendada de cinco anos, 

equivalente a dez semestres letivos e carga horária total de 4.320 horas, considerando seus 

componentes obrigatórios e complementares.  

i) Tempo mínimo e máximo para integralização: Para integralização curricular, com vistas à 

colação de grau no referido curso, o acadêmico deverá ter aprovação de todo currículo fixo 

proposto, assim como mínimo de 120 horas em CCCGs, além de comprovar mínimo de 225 

horas em ACGs, das quais no mínimo 10% e máximo 40% em cada uma das quatro classes de 

ACGs. Ainda assim, é válido salientar que em conformidade com a lei 10.861/2004, a realização 

do Exame Nacional de Avaliação e Desempenho de Estudante (ENADE) integra a parte 

obrigatória do currículo, condicionante à colação de grau. Em consonância com a Resolução 29 

de 28 de abril de 2011, o trabalho de conclusão do curso de Medicina Veterinária da 

UNIPAMPA é contemplado pelas atividades propostas no estágio curricular supervisionado, 

cursado no último semestre, com carga horária de 540 horas.  

j) Identificação do Coordenador do Curso: Fábio Gallas Leivas 

k) Perfil do coordenador do curso: (formação acadêmica: Médico Veterinário; titulação; 

mestrado e doutorado em Medicina Veterinária; tempo de exercício na IES: 5 anos; tempo de 

exercício na função de coordenador do curso: dois anos. 

l) Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos integrantes 

do Núcleo Docente Estruturante – NDE; É composto por professores Fábio Gallas Leivas 

(Doutor em Medicina Veterinária), Mário Celso Sperotto Brum (Doutor em Medicina 

Veterinária), João Paulo da Exaltação Pascon (Doutor em Medicina Veterinária), Irina Lubeck 

(Doutora em Biologia Celular e Molecular), Maria Lígia de Arruda Mistieri (Doutora em Cirurgia 

Veterinária), Claudia Acosta Duarte (Doutora em Medicina Veterinária), Bruno Leite dos Anjos 

(Doutor em Medicina veterinária). Todos os professores do NDE possuem regime de trabalho 

de 40 horas com dedicação exclusiva. A permanência na função é de dois anos. 

m) Tempo médio de permanência do corpo docente no curso (exceto para autorização). Somar 

o tempo de exercício no curso de todos os docentes e dividir pelo número total de docentes 

no curso, incluindo o tempo do coordenador do curso: aproximadamente 2,2 anos.   

  



SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:   

Esta avaliação de nº 103254 trata-se de um ato regulatório de Reconhecimento para o Curso 

Bacharelado em Medicina Veterinária, Processo e-MEC número 201305851, Fundação 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) – Campus Uruguaiana, localizada na Rod. BR 472 

KM 592, s/n, Uruguaiana/RS, CEP: 97500-970, mesmo endereço do ofício de designação da 

avaliação. Esta comissão de avaliação foi designada pelo Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP, 

de 23 de outubro de 2013, composta pelos avaliadores Prof. Nei Moreira (Coordenador da 

Comissão) e Prof. Dirlei Molinari Donatele. Foram consultados previamente os dados 

preenchidos pela IES no Formulário Eletrônico e-MEC, sendo eles o PDI, PPC e regulamentos 

complementares (Regulamentos do NDE, Atividades Complementares e Estágio). Os 

avaliadores iniciaram a avaliação conforme previsto e combinado antecipadamente com a IES   

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime Trabalho  Vínculo Empregatício  Tempo de vínculo 

initerrupto do docente com o curso  

Amarilis Diaz de Carvalho  Mestrado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

BRUNO LEITE DOS ANJOS  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

CARLOS MAXIMILIANO DUTRA  Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es)  

Claudete Izabel Funguetto  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  

CLAUDIA ACOSTA DUARTE  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

DANIELA DOS SANTOS BRUM  Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es)  

DEBORA CRISTINA NICHELLE LOPES  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

DEBORA DA CRUZ PAYAO PELLEGRINI  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

DEISE DALAZEN CASTAGNARA  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

DIEGO VILIBALDO BECKMANN  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

FÁBIO GALLAS LEIVAS  Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es)  

FERNANDO SILVEIRA MESQUITA  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

FRANCIELLI WEBER SANTOS CIBIN  Doutorado  Integral  Estatutário  60 Mês(es)  

GUILHERME DE MEDEIROS BASTOS  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

IRINA LUBECK  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  



JOAO PAULO DA EXALTAÇAO PASCON  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

JULIANO GONCALVES PEREIRA  Mestrado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

MARIA ELISA TROST  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

MARIA LIGIA ARRUDA MISTIERI  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

Mario Celso Sperotto Brum  Doutorado  Integral  Estatutário  48 Mês(es)  

MIRELA NORO  Doutorado  Integral  Estatutário  3 Mês(es)  

PAULO DE SOUZA JUNIOR  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

RICARDO PEDROSO OAIGEN  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

RICARDO POZZOBON  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

ROBERTO THIESEN  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

Rodrigo Holz Krolow  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

TIAGO GALLINA CORREA  Doutorado  Integral  Estatutário  18 Mês(es)  

  

CATEGORIAS AVALIADAS 

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

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

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

1.1. Contexto educacional  5   

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso  4   

1.3. Objetivos do curso  4   

1.4. Perfil profissional do egresso  5   

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

extensão, caso estejam contempladas no PPC)  4   

1.6. Conteúdos curriculares  4   

1.7. Metodologia  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  5   



1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades 

complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes 

não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares  5   

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC 

e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a 

obrigatoriedade de TCC  NSA   

Justificativa para conceito NSA:O curso não contempla o TCC no PPC e as diretrizes curriculares 

nacionais não preveem a obrigatoriedade de TCC.   

1.11. Apoio ao discente  4   

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  4   

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

presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade 

a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004  NSA   

Justificativa para conceito NSA:Curso presencial de Medicina Veterinária   

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem  4   

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 de Medicina Veterinária, e o PPC não 

contempla material didático institucional   

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 de Medicina Veterinária, e que o PPC não 

contempla mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   

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

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   

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 de Medicina Veterinária, e o PPC não 

contempla integração com as redes públicas de ensino   

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 de Medicina Veterinária, e o PPC não contempla 

integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   

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

cursos   NSA   

Justificativa para conceito NSA:Curso de Medicina Veterinária   

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

cursos    NSA   

Justificativa para conceito NSA:Curso de Medicina Veterinária   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1   

O PPC contempla muito bem, o desenvolvimento econômico e a demanda social da região da 

IES. As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no PDI estão 

bem implantadas no âmbito do curso. Os objetivos do curso apresentam muito boa coerência. 

O perfil profissional expressa de maneira excelente as competências profissionais do egresso. 

A estrutura curricular implantada contempla muito bem os aspectos: flexibilidade, 

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

com a prática. A estrutura curricular apresenta um sistema seriado, em que normalmente o 

aluno tem aulas em um dos períodos, ficando livre o outro período para o desenvolvimento de 

atividades de estágio, pesquisa e/ou extensão. Os conteúdos curriculares implantados 

possibilitam o desenvolvimento do perfil profissional do egresso. As atividades pedagógicas 

apresentam muito boa coerência com a metodologia implantada. A maioria dos docentes foi 

recentemente contratada e tem relativamente pouco tempo de instituição, portanto a prática 

pedagógica da maioria dos docentes vai ser construída e/ou melhorada durante o desenvolver 

do curso. 1.8 O estágio curricular supervisionado previsto está regulamentado de maneira 

excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, 

previsão, formas de apresentação, orientação, supervisão e coordenação. A IES listou uma 

série de termos de convênios existentes no momento da avaliação in loco, para a realização de 

estágio. As atividades complementares previstas estão regulamentadas de maneira excelente, 

considerando os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de 

aproveitamento. O trabalho de conclusão de curso não está contemplado no PPC. O apoio ao 

discente implantado contempla muito bem, os programas de apoio extra-classe e 

psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares. As ações decorrentes do 

processo de avaliação do curso estão muito bem implantadas, considerando uma análise 

global e sistêmica, que demonstra que o processo avaliativo foi recentemente implantado. As 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) implantadas permitem executar muito bem, o 

projeto pedagógico. Os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos processos de 



ensino-aprendizagem atendem de maneira suficiente à concepção do curso definida no seu 

Projeto Pedagógico do Curso – PPC pois permitem uma grande flexibilidade no processo 

avaliativo, porém permite também que a avaliação seja muito subjetiva, com poucos critérios 

institucionais orientadores. Os critérios para aprovação nas disciplinas são média 6,0 e 

frequência mínima de 75%. O número de vagas anuais (80) contempla de forma suficiente a 

dimensão do corpo docente e as condições de infraestrutura da IES, que ainda conta com 

alguns laboratórios de dimensões reduzidas e sendo implantados. Existe adequada articulação 

entre a gestão institucional e a gestão do curso. As políticas institucionais constantes no PDI 

estão sendo implementadas e são de conhecimento da comunidade acadêmica. O processo 

avaliativo interno (realizado pela CPA) está implementado pela IES. As ações decorrentes dos 

relatórios são discutidas nas instâncias Comissão de Curso e instâncias superiores da IES. 

Observou-se que existe o funcionamento de instância coletiva de deliberação, denominada 

Comissão de Curso, para discussão de questões inerentes ao desenvolvimento e qualificação 

do curso, além da existência do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Existe regularidade nas 

reuniões da Comissão de Curso. Há coerência entre o PPC e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, porém percebe-se que os objetivos do Curso ainda não são atingidos integralmente, 

ao se considerar a infraestrutura disponível.   

Conceito da Dimensão 1 

4.1 

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  3   

Justificativa para conceito 3:   

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

Justificativa para conceito 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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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

coordenador (a)  5   

Justificativa para conceito 5:   

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:   

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

cursos a distância  NSA   



Justificativa para conceito NSA:Curso presencial de Medicina Veterinária   

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:   

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   

Justificativa para conceito 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:   

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

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

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

Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor 

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

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

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

Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)  2   

Justificativa para conceito 2:   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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)    4   



Justificativa para conceito 4:   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente   4   

Justificativa para conceito 4:   

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

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

anos, se bacharelados/licenciaturas)   3   

Justificativa para conceito 3:   

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

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

se bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a 

distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na 

modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004   NSA   

Justificativa para conceito NSA:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   



CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2   

A atuação do NDE é suficiente considerando a concepção, acompanhamento, consolidação e 

avaliação do PPC, entretanto o NDE foi institucionalizado no curso no ano de 2012, e o curso 

teve suas atividades iniciadas em 2009. A atuação do Coordenador é muito boa, considerando 

a gestão do curso, relação com os docentes e discentes, e representatividade nos colegiados 

superiores, analisando as entrevistas, o acesso e a verificação in loco, no entanto, o 

Coordenador foi nomeado em 2013. O Coordenador possui aproximadamente 11 anos de 

experiência, somadas, a experiência profissional, magistério superior e de gestão acadêmica. O 

Coordenador possui doutorado e contratado em regime integral com dedicação exclusiva, com 

no mínimo 20 horas semanal dedicada a Coordenação do Curso. O corpo docente do curso é 

formado por 89,3% (23) de doutores e 10,7% (03) de mestres, e todos são contratados com 

regime integral de trabalho e dedicação exclusiva. 72% (20) dos docentes possuem mais de 03 

anos de experiência no magistério superior. 35,7% (10) dos docentes possuem, pelo menos, 02 

anos de experiência profissional, e 67,8% (19) têm mais de 04 publicações nos últimos 03 anos. 

O funcionamento da Comissão de Curso (equivalente ao Colegiado) implantado está 

institucionalizado, de maneira muito boa, com a participação de todos os docentes do curso, e 

representatividade dos segmentos (discentes e técnicos administrativos). As reuniões possuem 

uma periodicidade mensal, com registros na forma de Atas, e o encaminhamento das decisões 

é realizado pelo Coordenador.   

Conceito da Dimensão 2 

4.1 

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   

Justificativa para conceito 3:   

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

Justificativa para conceito 3:   

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: Todos os docentes possuem gabinetes de trabalho   

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

primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  3   



Justificativa para conceito 3:   

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:   

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)  3   

Justificativa para conceito 3:   

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)  3   

Justificativa para conceito 3:   

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:   

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:   

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  3   

Justificativa para conceito 3:   

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  3   

Justificativa para conceito 3:   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária   

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:Curso Presencial de Medicina Veterinária, e o PPC não 

contempla unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   

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

para os demais cursos   NSA   

Justificativa para conceito NSA:Curso de Medicina Veterinária   

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:Curso de Medicina Veterinária, e o PPC não contempla biotério   

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:Curso de Medicina Veterinária, e o PPC não contempla 

laboratórios de ensino   

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

cursos que não contemplam laboratórios de habilidades no PPC   NSA   

Justificativa para conceito NSA:Curso de Medicina Veterinária, e o PPC não contempla 

laboratórios de habilidades   



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

cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC   NSA   

Justificativa para conceito NSA:Curso de Medicina Veterinária, e o PPC não contempla 

protocolos de experimentos   

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:Curso de Medicina Veterinária, e o PPC não comtempla o 

comitê de ética   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3   

Os gabinetes de trabalho implantados para docentes são suficientes para o curso, entretanto, 

em algumas situações, um mesmo gabinete é compartilhado por mais de três professores. 

Esses gabinetes são acessíveis, limpos, iluminados e de adequada conservação. A coordenação 

do curso de Medicina Veterinária está localizada no prédio central da administração da IES, e 

não possui um gabinete individual, compartilhando o mesmo espaço com a coordenação do 

curso de Educação Física. O gabinete possui equipamento de informática, mobiliário e a 

impressora é compartilhada com outros setores. As salas de aula implantadas para o curso são 

suficientes, considerando as turmas disponíveis e a disponibilidade de equipamentos (data 

show, projetor de slides, transparência e quadro). São salas amplas e bem conservadas, mas 

não possuem um sistema de refrigeração, somente ventiladores de teto que, segundo os 

discentes, não são suficientes para os períodos mais quentes do ano. A maioria das salas de 

aula possui acesso somente via escadas, e com apenas um equipamento de elevador portátil, 

para atender toda a IES. O laboratório de informática é insuficiente ao curso, visto a existência 

de apenas um (01) laboratório para atender todos os discentes da IES, com 30 computadores 

funcionando e interligados à rede. Na bibliografia básica observam-se três ou mais títulos por 

unidade curricular. No entanto, o acervo disponível encontra-se na proporção média de um 

exemplar para 12 vagas anuais, considerando as 80 vagas ofertadas pela IES, e as unidades 

curriculares. Acrescenta-se que existem unidades curriculares cuja bibliografia básica do plano 

de ensino prevê títulos inexistentes no Campus Uruguaiana, como observado na disciplina de 

Bioquímica Especial Veterinária. A bibliografia complementar da maioria das unidades 

curriculares possui três títulos. Os periódicos especializados indexados, correntes e atualizados 

são acessados de forma virtual, por meio do Portal de Periódicos da CAPES, permitindo o 

acesso a vários títulos nas diferentes áreas da Medicina Veterinária. Os laboratórios 

(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e materiais) atendem de forma 

suficiente a proposta curricular, com bons equipamentos, boa parte novos adquiridos através 

do Reuni. Nas instalações visitadas, utilizadas rotineiramente para o Curso de Medicina 

Veterinária, verificou-se: Número insuficiente de técnicos administrativos em educação: 

Espaço físico inadequado para turmas de 15 alunos: Ausência de acessibilidade em alguns 

laboratórios, como no Laboratório de Patologia Animal; Ausência de normas de biossegurança 

e utilização dos laboratórios; Necessidade de reforma e ampliação de vários setores, como a 

lavanderia do Hospital Veterinário; Necessidade de instalação de equipamentos adquiridos; e 

Indisponibilidade ou deficiência na quantidade dos insumos laboratoriais.   



Conceito da Dimensão 3 

3.1 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS   

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

Curriculares Nacionais  Sim   

Justificativa para conceito Sim:   

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?     

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

atividades curriculares obrigatórias do curso, mas faz parte de um componente complementar 

optativo para todos os alunos da IES.   

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?     

100% dos docentes possuem formação em pós-graduação (Mestrado ou Doutorado)   

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 composto formalmente na IES e está composto de xxx docente do curso de 

medicina veterinária, sendo xxx mestres e xxx doutores, e todos contratados em tempo 

integral.   

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



Justificativa para conceito NSA:Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária   

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:Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária   

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:   

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:   

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)   Não   

Justificativa para conceito Não:   



Critério de análise:   

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

A IES possui vários banheiros não adaptados para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida, bem como a maioria das salas de aula e do setor administrativo, no momento da 

visita, com acesso somente via escadas, e com apenas um equipamento de elevador portátil. 

Alguns laboratórios, como o de Patologia Animal, não possuem rampa para o acesso de 

cadeirantes.   

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 PPC contempla a disciplina de Libras como componente complementar   

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

NSA   

Justificativa para conceito NSA:Curso de Bacharelado Presencial em Medicina Veternária   

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?     

A IES conta com um sistema informatizado de gestão acadêmica que dá oportunidade ao 

aluno, docente e administração o acompanhamento das atividades desenvolvidas em sala de 

aula, bem como acesso às informações pessoais, acompanhamento de desempenho e 

frequencia e, aos arquivos para downloads referentes ao PPC, Atividades Complementares, 

Normas e Regimentos internos   

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?     

A IES atende as exigências de políticas de educação ambiental dentro dos conteúdos 

disciplinares, bem como promove ações na rotina da IES   

DISPOSIÇÕES LEGAIS   

O PPC está coerente com o que preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Medicina Veterinária, com as Políticas de Educação Ambiental, mas não aborda a temática da 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades curriculares 

obrigatórias do curso. O corpo docente é composto por doutores e mestres das mais variadas 

áreas. A constituição do NDE do curso atende as recomendações da Resolução CONAES N° 1, 

de 17/06/2010. A carga horária mínima do curso, a denominação do curso, e o tempo mínimo 

de 4,5 anos para integralização acatam adequadamente os requisitos legais. A IES não possui 

condições plenas de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. A 

disciplina de Libras faz parte como componente curricular complementar da estrutura 

curricular do curso. A IES possui um sistema informatizado e online para a gestão acadêmica   

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :   

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES   

A comissão de avaliação com fins de Reconhecimento do Curso de Medicina Veterinária da 

UNIPAMPA – Campus Uruguaiana tendo realizado as ações preliminares de avaliação, pautada 

nos dados constantes no formulário eletrônico, nos dados obtidos durante a visita, em análise 

técnica das informações fornecidas pela Instituição e das informações constantes nos 

relatórios de autoavaliação, bem como da verificação em visita as instalações e nas reuniões 

realizadas, procedeu as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os 

requisitos legais, todas integrantes deste relatório. Considerando também os referenciais de 

qualidade dispostos na legislação vigente (Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior), nas orientações do Ministério da Educação e neste instrumento de 

avaliação, atribuiu os seguintes conceitos por dimensão: 

. Dimensão 1 - Organização Didático-Pedagógica: Conceito 4,1 

. Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial: Conceito 4,1 

. Dimensão 3 - Infraestrutura: Conceito 3,1 

Em razão do acima exposto, este Curso de Medicina Veterinária apresenta neste 

instrumento de avaliação o CONCEITO MUITO BOM DE QUALIDADE, ou seja CONCEITO FINAL 

4 . 

 

CONCEITO FINAL 
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