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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição:   

O Campus de São Borja está situado a rua Alberto Benevenuto, 3.200 Passo São Borja/RS e 

pertence a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA. A IES foi criada em 11/01/ 2008, 

pela Lei 11.640, como Fundação Universidade Federal do Pampa, de natureza pública, com 

sede e foro na cidade de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. A UNIPAMPA é dotada de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e faz parte 

do programa de expansão das Universidades Federais do Brasil que foi um acordo de 

Cooperação Técnica financiado entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e prevê a ampliação do Ensino 

Superior na metade sul do Estado do Rio Grande do Sul. A IES está distribuída entre 10 campus 

instalados nas cidades de: Alegrete (Ciência de Computação, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica e Mecânica); Bagé (Engenharia de Computação, de Alimentos, de Energias Renováveis 

e Ambiente, de Produção, Química; Licenciatura em Física, em Matemática, em Letras: 

Português/Inglês e Respectivas Literaturas; em Letras: Português e Literaturas de Língua 

Portuguesa; em Letras: Português/Espanhol e Respectivas Literaturas; em Química); Caçapava 

do Sul (Geofísica, Licenciatura em Ciências Exatas, Tecnologia em Mineração); Dom Pedrito 

(Zootecnia, Tecnologia em Agronegócios); Itaqui (Agronomia, Ciência e Tecnologia 

Agroalimentar, Tecnologia em Aquicultura); Jaguarão (Licenciatura Plena em Letras, 

Português/Espanhol e Respectivas Literaturas, em Pedagogia); Santana do Livramento 

(Administração, Tecnologia em Gestão Pública, Relações Internacionais); São Borja 

(Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Comunicação Social – Habilitação em 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Ciência Política, Serviço Social e recentemente 

Ciências Humanas); São Gabriel (Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Biológicas – 

Bacharelado, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental, Biotecnologia); Uruguaiana 

(Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Lic.e Bacharelado em Educação 

Física, Tecnologia em Aquicultura), compostos por Direção, Coordenação Acadêmica, 

Coordenação Administrativa e Coordenações de Curso. A UNIPAMPA objetiva 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 RS. A UNIPAMPA, 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 organização administrativa da IES está estruturada através dos: (Conselho Superior: 

CONSUNI; Conselho Curador - CONCUR; Comissões Superiores - Comissão Superior de Ensino, 

Comissão Superior de Pesquisa e Comissão Superior de Extensão); nas Unidades Universitárias 

- Conselho do Campus (Direção; Coordenação Acadêmica; Coordenação Administrativa; 

coordenação de curso); órgãos auxiliares ligados à Direção; Coordenação Acadêmica; 

Coordenação Administrativa complementam a administração da IES Colegiados de Cursos e as 



Coordenadorias de Curso. É assegurada pelo Regimento Interno da IES a participação dos 

professores e alunos em todos os seus colegiados. A região em que a UNIPAMPA está inserida 

já ocupou posição de destaque na economia gaúcha. Ao longo da história, porém, sofreu 

processo gradativo de perda de posição relativa no conjunto do estado. Sua participação na 

produção industrial foi igualmente decrescente. Em termos comparativos, destaca-se que as 

regiões norte e nordeste do estado possuem municípios com altos Índices de Desenvolvimento 

Social - IDS, ao passo que, na metade sul, os índices variam de médios a baixos.   

Curso:   

O Curso de Graduação em Serviço Social do Campus São Borja da Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA) se realiza na modalidade Bacharelado presencial. Tem seu funcionamento 

em imóvel próprio, localizado a rua Alberto Benevenuto, 3.200 Passo, São Borja/RS, CEP 

97670-000, telefone: (55)3430-4323. A IES propõe para o curso citado, 50 vagas anuais para o 

turno integral, integralização máxima em 12 (doze) semestres e mínima em 08 (oito) 

semestres, com as disciplinas oferecidas em módulos teóricos presenciais de até 50 

(cinquenta) alunos e de aulas práticas com até 50 (cinquenta) alunos, e carga horária total de 

3.150 horas. O atual Coordenador do Curso é o Prof. Jorge Alexandre da Silva, Graduado em 

Serviço Social, Mestre em Serviço Social e doutorando em Serviço Social pela PUC-RS. A 

coordenação é eleita para um período de 2 anos. A IES disponibiliza para o Curso de Serviço 

Social um total de 22 docentes (50% doutores e 50% mestres) sendo que formados na área 

específica do curso são 12 docentes (42% doutores e 58% mestres). O Campus de São Borja 

está localizado no Oeste do Rio Grande do Sul, com uma população de 64.820 habitantes, de 

acordo com os dados do IBGE, 2002, área de 3.371,051 Km2 e 19,22 hab/Km2. População 

urbana de 57.228 hab. (88,74%) - rural 7.592 hab. (11,71%). Limita-se ao Norte com as cidades 

de Garruchos e Santo Antônio das Missões (Brasil), ao Sul, faz fronteira com as cidades de 

Maçambará e Itaqui; a Leste com as cidades de Itacurubi e Unistalda e, a Oeste, com a cidade 

de Santo Tomé na Argentina (divisa demarcada pelo Rio Uruguai). Estando distante 595 Km da 

capital do Estado (Porto Alegre). Destaca-se o beneficiamento de grãos de arroz, trigo e soja e, 

a produção de bovinos de corte. As atividades turísticas giram em torno do turismo cultural; 

desportivo; náutico; pesca amadora; rural e ecoturismo. No Comércio e Porto Internacional 

São Borja dispõe do primeiro Centro Unificado de Fronteira da América do Sul, tido como 

modelo para passos de fronteira no MERCOSUL e na Comunidade Andina das Nações. A 

criação da Universidade Federal do Pampa vem preencher um espaço vazio na região 

pertencente a metade sul do Rio Grande do Sul, sendo este um projeto audacioso no sentido 

de estimular o desenvolvimento da região contribuindo para a capacitação profissional, 

produção de conhecimento e fomento ao desenvolvimento de uma esfera pública capaz de 

mediar, articular, potencializar os interesses locais e regionais.   

  

 

  

 



SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 

Síntese da ação preliminar à avaliação:   

A justificativa apresentada pelo Curso de Graduação em Serviço Social (Bacharelado) da 

Universidade Federal do Pampa (Campus de São Borja), no sistema e-MEC é procedente, 

tomando por base os documentos e as entrevistas realizadas in loco. A oferta da disciplina de 

Libras foi prevista na Matriz Curricular como optativa. Há plausibilidade entre a justificativa 

apresentada e as ações propostas para sanear as possíveis deficiências.   

  

DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  Regime Trabalho  Vínculo Empregatício  Tempo de vínculo 

initerrupto do docente com o curso  

Cesar André Luiz Beras  Doutorado  Integral  Estatutário  6 Mês(es)  

CRISTINA KOLOGESKI FRAGA  Doutorado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

ELIANA MOURGUES COGOY  Mestrado  Integral  Estatutário  36 Mês(es)  

ELISÂNGELA MAIA PESSOA  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

FABIANA AGUIAR DE OLIVEIRA  Mestrado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

LAURA REGINA DA SILVA CAMARA MAURICIO DA FONSECA  Mestrado  Integral  Estatutário  36 

Mês(es)  

MARCELO DA SILVA ROCHA  Doutorado  Integral  Estatutário  22 Mês(es)  

RONALDO BERNARDINO COLVERO  Doutorado  Integral  Estatutário  12 Mês(es)  

SIMONE BARROS DE OLIVEIRA  Doutorado  Integral  Estatutário  24 Mês(es)  

  

CATEGORIAS AVALIADAS 

Dimensão 1: Organização didática pedagógica   

1.1. Implementação das políticas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, no âmbito do curso  4   

1.2. Auto-avaliação do curso  4   

1.3. Atuação do coordenador do curso  5   

1.4. Objetivos do curso  (imprescindível)  (imprescindível)  4   

1.5. Perfil do egresso  4   



1.6. Número de vagas  5   

1.7. Conteúdos curriculares  (imprescindível)  (imprescindível)  3   

1.8. Metodologia  4   

1.9. Atendimento ao discente  3   

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas  4   

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional  4   

1.12. Atividades complementares  4   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1   

O PPC do curso de Serviço Social da Unipampa está coerente com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais específicas da área e com a legislação vigente. A estrutura curricular e os seus 

conteúdos estão adequadamente definidos e coerentes com os objetivos do curso e o perfil 

profissional do egresso. O dimensionamento da carga horária do curso está bem distribuído, 

atendendo a legislação, contemplando as disciplinas obrigatórias de graduação, o estágio 

supervisionado, o TCC, as atividades complementares e as disciplinas optativas, que na IES são 

chamadas de disciplinas complementares de graduação (DCG). Está previsto na estrutura 

curricular do Curso o cumprimento de 450 horas de Estágio Supervisionado, 120 horas de 

Atividades Complementares e 120 horas de Trabalho de Conclusão de Curso, conteúdos 

necessários para a obtenção do Grau de Bacharel em Serviço Social, que estão normatizados 

em regulamentos próprios. Há mecanismos de auto-avaliação na IES e no curso que funcionam 

plenamente. Em relação ao ENADE o curso de Serviço Social participou em 2008 com alunos 

ingressantes e em 2010 com alunos concluintes, entretanto ainda não foi atribuído conceito 

final. A metodologia de ensino proposta está coerente e adequada à concepção do curso e à 

formação profissional do aluno. A IES disponibiliza aos discentes apoio pedagógico e 

assistência estudantil, por meio de concessão de bolsas e auxílios, bem como, estimula e apoia 

a participação em eventos científicos com apoio à divulgação de trabalhos, dentre outros. O 

PPC do curso de Serviço Social mostra-se sintonizado com demanda do mercado de trabalho 

local e regional, define com clareza seus objetivos e o perfil do egresso de forma adequada, 

integrada e coerente com as competências e habilidades profissionais. O Curso de Serviço 

Social da Unipampa busca formar profissionais críticos, ousados, criativos e comprometidos, 

aptos à compreensão da questão social, elaboração de propostas, bem como o domínio de um 

conjunto de métodos e técnicas. Esse profissional irá contribuir para a consolidação de bases 

mais igualitárias e democráticas das relações sociais, propondo estratégias de expansão de 

direitos sociais e cidadania. O Curso de Serviço Social propõe quantidade de vagas compatível 

com o corpo docente da IES, bem como o desenvolvimento da pesquisa e extensão.   

Conceito da Dimensão 1 

4 

 



Dimensão 2: Corpo docente   

2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante  3   

2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE  5   

2.3. Regime de trabalho do NDE  5   

2.4. Titulação e formação do coordenador do curso  4   

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso  5   

2.6. Composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  5   

2.7. Titulação do corpo docente  (imprescindível)  (imprescindível)  5   

2.8. Regime de trabalho do corpo docente  (imprescindível)  (imprescindível)  5   

2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou experîência do corpo docente  4   

2.10. Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo integral"  5   

2.11. Alunos por turma em disciplina teórica  5   

2.12. Número médio de disciplinas por docente  4   

2.13. Pesquisa e produção científica  5   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2   

O NDE do Curso de Graduação em Serviço Social é composto por 10 (dez) docentes que não 

participaram da elaboração do PPC, pois a IES ainda é nova e seu corpo docente foi 

selecionado através de concurso público nos últimos anos. A composição recente do NDE 

comprova o compromisso da IES com a atualização das propostas de adequação do curso. O 

atual NDE se propõe a implantar as alterações do PPC e acompanhá-las no decorrer do Curso, 

com atualizações e correções necessárias. Quanto à titulação do NDE, 100% dos docentes 

possuem pós-graduação stricto sensu (70% Doutores e 50% Mestres), e 100% trabalham no 

regime de tempo integral. O Coordenador do Curso é o Prof. Jorge Alexandre da Silva, 

Graduado em Serviço Social, Mestre em Serviço Social e doutorando em Serviço Social, eleito 

para a coordenação de curso para o periodo de dois anos (2011-2013). O Colegiado do Curso é 

composto por todos os docentes (22 no total) e se reunem periodicamente para tratar dos 

assuntos pertinentes às atividades acadêmicas. Existe bastante estímulo ao desenvolvimento 

de projetos de iniciação científica e de extensão, por meio do Núcleo de Pesquisa e Extensão, 

bem como a participação em eventos científicos e a publicação de artigos científicos dos 

docentes e discentes. A IES possui um bom sistema de bolsas e auxílios para o corpo discente. 

O corpo docente expressa dinamismo e compromisso com a consolidação de um curso que 

seja referência na região.   

Conceito da Dimensão 2 
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Dimensão 3: Instalação física   

3.1. Sala de professores e sala de reuniões  4   

3.2. Gabinetes de trabalho para professores  1   

3.3. Salas de aula  3   

3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática  5   

3.5. Registros acadêmicos  4   

3.6. Livros da bibliografia básica  (imprescindível)  (imprescindível)  4   

3.7. Livros da bibliografia complementar  3   

3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes  2   

3.9. Laboratórios especializados  (imprescindível)  (imprescindível)  4   

3.10. Infra-estrutura e serviços dos laboratórios especializados  4   

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3 

Constatou-se que as condições físicas da IES ainda estão sendo consolidadas. Seus prédios 

ainda estão em construção com previsão de término para novembro de 2011. Segundo 

pudemos observar ao visitarmos as obras e olharmos as plantas, as instalações serão boas e 

atenderão de forma eficiente os espaços de sala dos docentes, sala de reuniões, gabinetes de 

trabalho para o Coordenador do Curso e para os integrantes do NDE, secretaria acadêmica, 

instalações sanitárias (para docentes, funcionários e alunos) e áreas de alimentação. A IES 

dispõe de equipamentos de multimídia (27 Datashows, 08 TV’s de 29 polegadas, 20 

notebooks). Há preocupação institucional no atendimento às pessoas com deficiência ao 

disponibilizar elevador para o acesso ao andar superior, banheiros e vasos sanitários 

adaptados. Constatou-se que as salas de aula previstas atenderão adequadamente em 

quantidade e qualidade o desenvolvimento das atividades pedagógicas, oficinas, cursos e 

grupos de trabalho. A IES possui três laboratórios de informática, sendo dois para atividades 

fins especifícas (acompanhados por um professor) e disponibiliza 01 Laboratório de 

Informática aberto, com o total de 22 computadores conectados à internet, atualizados e 

modernos, além de disponibilizar o acesso por meio do sistema wireless. A Biblioteca possui 

espaço físico ainda bastante restrito, mas que ao finalizar a obra em execução, será mais 

adequada. A Biblioteca dispõe no Acervo Geral de 3.087 títulos e 11.381 exemplares, e no 

Acervo Específico dispõe de 182 títulos e 1104 exemplares. Foi constatado que a média de 

exemplares na bibliografia básica é de 01 exemplar para 08 alunos. A Biblioteca disponibiliza os 

computadores interligados a Rede Internet Wi-Fi, a informatização do acervo e dos serviços de 

catalogação utilizam o Programa Acadêmico que permite o acesso dos usuários a várias bases 

de dados livres. No que se refere aos periódicos específicos do Curso de Serviço Social, o 

atendimento ainda é insuficiente, tendo em vista a IES ainda não possuir assinaturas de 

revistas impressas, mas destaca-se que já adquiriu exemplares da revista Serviço Social e 

Sociedade. As Bibliotecárias responsáveis são: Sra. Dilva Carvalho Marques – CRB/RS: 10/583 e 



Dayse Juliano Pestana – CRB/RS: 10/1110, e possuem o apoio de 02 assistentes em 

administração. A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h45, e aos 

sábados das 8h30 às 12h00. A IES dispõe de um sistema de malotes que permite a circulação 

de livros entre os 10 campus da Universidade. 

  

Conceito da Dimensão 3 
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REQUISITOS LEGAIS   

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) Sim   

Critério de análise:   

O currículo apresenta plena coerência com as DCNs? 

   

4.2. Estágio supervisionado.  Sim   

Critério de análise:   

Está prevista, na matriz curricular, e com carga horária adequada, a oferta de estágio 

supervisionado, com seu respectivo regulamento? 

   

4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 5.626/2005)  Sim   

Critério de análise:   

a) O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, como disciplina 

obrigatória? (quando se tratar de curso de licenciatura ou de fonoaudiologia) ou 

 

 

b) O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso, como disciplina optativa ? 

(quando se tratar dos demais cursos superiores) 

   

4.4. Carga horária mínima e tempo mínimo de integralização Bacharelado: Parecer CNE/CES 

08/2007 e Resolução CNE/CES 02/2007;Licenciatura: Parecer CNE/CP 28/2001 e Resolução 

CNE/CP 02/2002; Pedagogia: Resolução CNE/CES 01/2006).  Sim   

Critério de análise:   

O curso possui carga horária igual ou superior ao previsto na legislação? 



   

4.5. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. 

5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008 ).  Sim   

Critério de análise:   

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

   

4.6. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante Diretrizes Curriculares Nacionais de 

cada curso)  Sim   

Critério de análise:   

Há previsão de Trabalho de Conclusão de Curso, com conteúdo fixado e regulamentação 

contendo critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação e diretrizes técnicas 

relacionadas à sua elaboração? 

   

4.7. NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007.  Sim   

Critério de análise:   

O Curso possui NDE (Núcleo Docente Estruturante) responsável pela formulação do projeto 

pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, com titulação em nível de pós -

graduação stricto sensu e contrato de trabalho que assegure preferencialmente dedicação 

plena ao curso e experiência docente? 

   

DISPOSIÇÕES LEGAIS 

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) cumpre todos os requisitos legais. O PPC está 

coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais do Curso de Graduação em Serviço 

Social (Bacharelado), prevê o cumprimento da carga horária mínima de 3.150 horas, sendo 

2.460 horas de disciplinas teóricas, 450 horas de Estágio Supervisionado, 120 horas de 

trabalho de conclusão de curso e 120 horas de atividades complementares, atendendo a 

legislação vigente. A disciplina libras está prevista como optativa na estrutura curricular e será 

oferecida em todos os períodos, com a carga horária total de 60 horas. A IES oferece condições 

de acessibilidade às pessoas com deficiência por meio de elevador, banheiros e sanitários 

adaptados. O TCC está previsto na estrutura curricular do Curso de Serviço Social da Unipampa 

e é desenvolvido no 7º e 8º semestre, com carga horária total de 120 horas, possui 

regulamento próprio, onde estabelece a orientação do docente ao aluno, apresentação 

individual e defesa pública perante banca examinadora. 

  

 



Considerações finais da comissão de avaliadores e Conceito final da Avaliação:   

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES   

Esta comissão, considerando os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente 

(diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e este instrumento) e 

tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os 

requisitos legais, todas integrantes deste relatório , atribuiu os seguintes conceitos por 

Dimensão: 

 

DIMENSÃO CONCEITO 

Dimensão 1- 4 

Dimensão 2 - 5 

Dimensão 3 - 3 

 

Portanto o Curso de Graduação em Serviço Social (Bacharelado) da Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA), apresenta um perfil BOM de qualidade (Conceito Final: 4). 

 

 

  

CONCEITO FINAL 

4 

 


