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EIXO TEMÁTICO 5 – CORPO DISCENTE 1 

 2 

1. Formas de acesso 3 

Na UNIPAMPA, o processo seletivo é realizado por meio do Sistema de Seleção 4 

Unificada (SiSU), da Secretaria de Educação Superior/MEC, utilizando exclusivamente 5 

as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 6 

A seguir apresentam-se os dados do processo seletivo 2012: 7 

 8 

Quadro 1 - Processo Seletivo SiSU 2012 9 

CURSOS OFERECIDOS CAMPUS VAGAS INGRESSANTES1 

Ciências da Computação Alegrete 50 50 

Engenharia Civil Alegrete 50 50 

Engenharia Elétrica Alegrete 50 49 

Engenharia Mecânica Alegrete 50 50 

Engenharia Agrícola Alegrete 25 25 

Engenharia de Software Alegrete 50 50 

Engenharia de Telecomunicações Alegrete 50 50 

Engenharia da Computação Bagé 50 50 

Engenharia de Alimentos Bagé 50 50 

Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente Bagé 50 50 

Engenharia de Produção Bagé 50 50 

Engenharia Química Bagé 50 49 

                                                             
1 A coluna “Ingressantes”, do quadro acima, apresenta o somatório dos ingressantes do 1º e 2º semestres 
de 2012 referente somente à forma de ingresso Processo Seletivo via SISU. Alguns cursos possuem maior 
número de ingressantes do que o número de vagas ofertadas no Processo Seletivo SISU 2011 devido ao 
ingresso ter sido feito através de liminar judicial. 
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Física – Licenciatura Bagé 50 50 

Matemática – Licenciatura Bagé 50 50 

Letras – Hab em Língua Portuguesa e Literaturas de 
Língua Portuguesa; Hab em Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa e respectivas literaturas; Hab em 
Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Respectivas 
Literaturas – Licenciatura 

Bagé 100 100 

Química – Licenciatura Bagé 50 50 

Música – Licenciatura Bagé 25 25 

Geofísica Caçapava do Sul 40 40 

Geologia Caçapava do Sul 50 50 

Ciências Exatas – Licenciatura Caçapava do Sul 40 40 

Mineração – Tecnólogo Caçapava do Sul 40 40 

Engenharia Ambiental e Sanitária Caçapava do Sul 50 50 

Zootecnia Dom Pedrito 50 50 

Enologia  Dom Pedrito 50 50 

Agronegócios – Tecnólogo Dom Pedrito 50 50 

Ciências da Natureza – Licenciatura Dom Pedrito 50 50 

Agronomia Itaqui 50 50 

Ciência e Tecnologia de Alimentos Itaqui 50 50 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Noturno Itaqui 75 75 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Integral Itaqui 75 75 

Nutrição Itaqui 50 50 

Engenharia de Agrimensura Itaqui 50 50 
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Matemática – Licenciatura Itaqui 50 50 

Letras – Hab Português/Espanhol - Licenciatura – 
Integral  

Jaguarão 50 51 

Letras – Hab Português/Espanhol - Licenciatura – 
Noturno 

Jaguarão 50 50 

Gestão de Turismo – Tecnólogo Jaguarão 50 52 

História – Licenciatura Jaguarão 50 49 

Pedagogia – Licenciatura Jaguarão 50 50 

Produção e Política Cultural Jaguarão 50 51 

Administração – Matutino Santana do 
Livramento 

50 50 

Administração – Noturno Santana do 
Livramento 

50 53 

Gestão Pública – Tecnólogo Santana do 
Livramento 

50 51 

Relações Internacionais Santana do 
Livramento 

50 50 

Ciências Econômicas Santana do 
Livramento 

50 50 

Comunicação Social – Jornalismo São Borja 50 50 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda São Borja 50 50 

Ciências Sociais - Ciência Política São Borja 50 50 

Serviço Social São Borja 50 50 

Relações Públicas São Borja 50 50 

Ciências Humanas São Borja 50 50 

Ciências Biológicas São Gabriel 30 30 
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Ciências Biológicas – Licenciatura São Gabriel 30 30 

Engenharia Florestal São Gabriel 50 50 

Gestão Ambiental São Gabriel 50 50 

Biotecnologia São Gabriel 50 50 

Enfermagem Uruguaiana 50 50 

Farmácia Uruguaiana 50 50 

Fisioterapia Uruguaiana 50 50 

Medicina Veterinária Uruguaiana 80 82 

Educação Física - Licenciatura Uruguaiana 50 49 

Aquicultura - Tecnólogo Uruguaiana 50 50 

Ciências da Natureza - Licenciatura Uruguaiana 50 50 

TOTAL 3110 3116 

Fonte: Sistema de Informações para o Ensino - SIE 10 

 11 

Outras Formas de Ingresso  12 

Conforme estabelece a Resolução nº 29/2011, a UNIPAMPA apresenta as outras 13 
formas de ingresso  que foram disponibilizadas durante o ano de 2012. A seguir, o quadro com 14 
o respectivo número de ingressantes. 15 

 16 

Quadro 2 - Outras formas de ingresso 17 

TIPO DE PROCESSO NÚMERO DE INGRESSANTES 

Indígenas Aldeados 07 

Uruguaios Fronteiriços 15 

Portador de Diploma 69 

Reingresso 26 

Transferência Voluntária 77 

Reopção 76 
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Transferência Compulsória (Ex-Officio) 09 

Plataforma Paulo Freire 05 

Convênio – I. F. Farroupilha 22 

TOTAL 306 
Fonte: Sistema de Informações para o Ensino – SIE 18 

 19 

2. Política de Assistência Estudantil e Comunitária 20 

 21 

Com abrangência institucional, a política de assistência estudantil e comunitária 22 

é considerada de extrema importância, por viabilizar o acesso ao ensino superior 23 

público federal, no âmbito da democratização e da inclusão social, e por promover a 24 

permanência e a conclusão de curso pelos acadêmicos, a formação ampla e qualificada, 25 

bem como por combater as desigualdades sociais e regionais e a retenção. Ações na área 26 

da assistência estudantil resultam diretamente em indicadores, tais como captação de 27 

alunos, permanência, evasão, retenção e desempenho acadêmico. 28 

Na UNIPAMPA, de forma articulada, a política de assistência estudantil e 29 

comunitária tem contribuído para o alcance de objetivos institucionais, propondo-se a 30 

atuar a partir das seguintes dimensões: do acesso ampliado à universidade; do estímulo 31 

e da permanência do educando nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; da 32 

qualidade do desempenho acadêmico; da formação universitária cidadã, do 33 

desenvolvimento de condições à cultura, ao esporte e ao lazer; do impulsionamento às 34 

temáticas e às proposições acadêmicas dos educandos e da inclusão e da acessibilidade 35 

para acadêmicos com deficiência.  36 

As ações da UNIPAMPA são norteadas, sobretudo, pelo estabelecido no 37 

Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  do  MEC  (PNAES  -  Decreto  nº  38 

7234/2010), além do Plano de Desenvolvimento Institucional e as demais legislações 39 

pertinentes, sendo também guiada pelos seguintes princípios: 40 

1. inclusão universitária plena, que proporcione o acesso de estudantes e a 41 

continuidade dos estudos a todos, igualmente, incluindo os grupos que 42 

historicamente estiveram à margem do direito ao ensino superior público;  43 

2. igualdade de direitos ao atendimento das demandas dos educandos; 44 

3. democratização das informações sobre o acesso e as finalidades 45 

potencializadoras dos planos, programas, projetos, benefícios e ações; 46 
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4. equidade na atenção aos educandos, na estrutura multicampi da UNIPAMPA; 47 

5. compromisso de apoio às formas de participação e de organização dos 48 

educandos na universidade; 49 

6. participação da comunidade universitária; 50 

7. descentralização no acompanhamento dos estudantes, assegurando equipe 51 

técnica qualificada nas unidades da universidade. 52 

 53 

Os programas têm sido ampliados em relação ao quantitativo de concessões de 54 

auxílios financeiros, considerando as metas de expansão de matrícula dos ingressantes. 55 

Além disso, os seus valores têm sido reajustados periodicamente, dentro das 56 

possibilidades orçamentárias. 57 

A UNIPAMPA tem trabalhado para implantar restaurante universitário e casa do 58 

estudante para cada uma das dez unidades acadêmicas. Atualmente, como política 59 

institucional de alimentação subsidiada, a UNIPAMPA adota o “Talheres do Pampa”, 60 

nome dado para facilitar a identificação/reconhecimento do Programa junto à 61 

comunidade. 62 

Quanto à construção de moradias estudantis, a universidade se prepara para 63 

iniciar o Programa de Moradia Estudantil João-de-Barro que contará com o aporte 64 

orçamentário-financeiro de, pelo menos, R$ 10 milhões.  65 

A universidade avança no sentido de desenvolver projetos que assegurem a 66 

totalidade do atendimento ao estudante, tais como na área de saúde física e mental, 67 

esporte, lazer, informática, de apoio à organização estudantil, línguas estrangeiras, entre 68 

outros. 69 

A ampliação da política também perpassa a ampliação do quadro de pessoal no 70 

âmbito dos Núcleos de Desenvolvimento Educacional (NuDE), a fim de garantir a 71 

execução e articulação das ações de acessibilidade e inclusão, atividades de cultura, 72 

lazer e esporte, ações de acompanhamento aos cotistas das políticas de ações 73 

afirmativas e demais projetos. Em 2010, houve a implantação do quadro de assistentes 74 

sociais e, a partir disso, outros profissionais foram compondo as equipes dos NuDEs.  75 

Para execução das ações de assistência estudantil, são utilizados recursos 76 

provindos do PNAES, havendo complementação de recursos próprios da Instituição, o 77 

que ilustra o comprometimento da UNIPAMPA com a política. Além disso, há um 78 



PDI UNIPAMPA
2014-2018

 

Página
 

esforço conjunto dos dirigentes para captação de mais recursos junto ao MEC, o que 79 

tem rendido boas conquistas.  80 

 81 

2.1. OS PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 82 

 83 

A UNIPAMPA desenvolve programas que visam melhorar as condições de 84 

acesso e de permanência dos acadêmicos na universidade, bem como contribuir com a 85 

qualificação do processo pedagógico, em uma perspectiva de formação plena e cidadã. 86 

A UNIPAMPA oferece e planeja os seguintes programas:  87 

 88 

2.1.1. O Programa Bolsas de Permanência 89 

 90 

 No ano de 2009, foi implantado o Programa Bolsas de Permanência (PBP), 91 

instituído pela Instrução Normativa N.05/09. Esse programa auxilia os estudantes de 92 

graduação, em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ele atua em 93 

duas frentes, pois ao mesmo tempo em que viabiliza a permanência na universidade, 94 

possibilitando a continuidade dos estudos e evitando a evasão, vincula a manutenção a 95 

critérios acadêmicos, a fim de promover a melhoria do desempenho acadêmico e evitar 96 

a retenção. 97 

Os critérios para inscrição e seleção ao programa são: estar regularmente 98 

matriculado em curso de graduação da UNIPAMPA em, no mínimo, 20 créditos 99 

semanais (exceto os alunos formandos); comprovar renda familiar mensal per capita 100 

não excedente a 1,5 salário-mínimo nacional; preencher o formulário de inscrição 101 

específico  do  programa,  disponível  no  site  da  UNIPAMPA,  e  entregá-lo  junto  com  a  102 

documentação solicitada em edital; apresentar documentos referentes à composição 103 

familiar, renda, situação patrimonial, comprovação de residência, situação acadêmica e 104 

outros detalhados em edital, que comprovem a situação de vulnerabilidade 105 

socioeconômica do aluno e fundamentem a concessão do(s) auxílio(s). 106 

No Programa Bolsas de Permanência, o estudante pode receber auxílios 107 

financeiros nas seguintes modalidades, conforme solicitação do estudante e 108 

comprovação da necessidade: 109 

 Auxílio Alimentação – que contribui com as despesas decorrentes das 110 

necessidades de refeição diária do aluno;  111 
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 Auxílio Moradia – para atender os alunos cuja residência é externa à do 112 

município de seu Campus ou que não residam em região urbana pertencente ao  113 

município  de  seu Campus  e  que  necessitam  fixar  residência em região  114 

urbana  no  município de seu Campus;  115 

 Auxílio Transporte – que contribui com as despesas de transporte vinculadas às 116 

atividades acadêmicas regulares.  117 

 118 

São realizadas edições anuais de seleção para entrada de beneficiários no 119 

Programa. Para se inscrever, o estudante necessita apresentar a documentação exigida 120 

nos termos do edital, a fim de comprovar sua situação de vulnerabilidade 121 

socioeconômica, juntamente com o formulário de inscrição.  122 

A seleção dos bolsistas ocorre de acordo com o estabelecido em edital, havendo, 123 

necessariamente, etapas de inscrição, seleção, recursos e divulgação de resultados. A 124 

seleção compreende a avaliação socioeconômica, pela equipe técnica, formada por 125 

profissionais de Serviço Social da UNIPAMPA, com base na documentação 126 

apresentada e considerando os critérios estabelecidos no edital, cujo trabalho resultará 127 

na classificação dos beneficiados, de acordo com a ordem de prioridade de concessão do 128 

benefício. Essa etapa culminará na divulgação dos resultados no site e murais 129 

institucionais. Durante a seleção e acompanhamento dos beneficiários, poderão ser 130 

realizadas entrevistas e visitas domiciliares, a critério da assistente social.  131 

O estudante que ingressa no Programa poderá receber os benefícios até encerrar 132 

suas atividades letivas por ocasião da colação de grau, desde que continue atendendo 133 

aos critérios acadêmicos (semestral) e de renda (anual), por meio de comprovação 134 

periódica junto ao Núcleo de Desenvolvimento Educacional de sua unidade.  135 

Para manter-se no programa, o estudante deve apresentar desempenho 136 

acadêmico igual ou superior a 60% nas disciplinas em que estiver matriculado no 137 

semestre anterior; não obter nenhuma reprovação por frequência no semestre anterior; 138 

manter-se matriculado em, no mínimo, 20 créditos semanais e participar dos processos 139 

de reavaliações acadêmica e socioeconômica. A reavaliação acadêmica ocorre 140 

semestralmente e é realizada com base no histórico escolar do estudante beneficiário, 141 

acessado via sistema pelos profissionais do Núcleo de Desenvolvimento Educacional 142 

(NuDE), envolvidos na operacionalização da política de assistência.  143 
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A quantidade e o valor dos auxílios são periodicamente revistos, considerando 144 

os limites orçamentário-financeiros da Instituição. Os valores dos auxílios têm sido 145 

periodicamente reajustados.  146 

Esse programa vem contribuindo, por meio do repasse de auxílio financeiro, 147 

para que os alunos consigam manter-se focados nas atividades acadêmicas durante o 148 

período do curso de graduação.  149 

 150 

2.1.2. O Programa de Apoio à Instalação Estudantil 151 

 152 

 O Programa de Apoio à Instalação Estudantil (PBI), criado em 2010, é destinado 153 

aos estudantes ingressantes em comprovada situação de vulnerabilidade 154 

socioeconômica, apresentando uma renda per capita mensal igual ou inferior a 1,5 155 

salário-mínimo nacional, e que necessitam fixar residência no município de seu campus.  156 

 Assim, o PBI consiste na concessão de auxílio financeiro, em uma única parcela, 157 

para apoiar a instalação desses estudantes, os quais podem dispor do recurso para 158 

despesas com transportadora, aluguel e hospedagem inicial.  159 

Para participar da seleção, o aluno deve estar devidamente matriculado e 160 

apresentar documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos do Programa, nos 161 

termos do edital, dentre os quais o formulário específico de inscrição. 162 

 Nesse momento de ingresso, os estudantes contam com o suporte dos NuDEs, 163 

que realizam mapeamento das possíveis ofertas de moradia nas cidades. Uma vez 164 

instalado, o estudante pode ser atendido por outras ações de assistência estudantil da 165 

UNIPAMPA. 166 

 167 

2.1.3. O Programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico (PBDA) 168 

 169 

 O PBDA foi instituído pela UNIPAMPA mediante Instrução Normativa 170 

N.02/2008, e foi revisado por meio da Instrução Normativa N.03/2009. O Programa de 171 

Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico (PBDA) é realizado em parceria com as Pró-172 

Reitorias da área acadêmica, e permite que os estudantes previamente selecionados, nos 173 

termos do edital, adquiram experiência em uma das quatro modalidades de formação 174 

acadêmica, a saber: Iniciação à Pesquisa, Iniciação à Extensão, Iniciação ao Ensino (nas 175 

submodalidades Projeto de Ensino e Monitoria) e Iniciação à Gestão Acadêmica. 176 
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Assim, o PBDA contribui para a manutenção financeira e permanência do aluno na 177 

universidade e promove sua qualificação acadêmica e profissional. 178 

Nesse Programa, os proponentes (docentes ou técnicos) apresentam planos de 179 

atividades para bolsistas, os quais são analisados conjuntamente com outros documentos 180 

requeridos no processo, conforme edital, tais como Currículo Lattes e projetos 181 

registrados. Nos casos das modalidades de ensino, pesquisa e extensão, as propostas são 182 

analisadas pelas respectivas comissões. A verificação das propostas na modalidade de 183 

Gestão é realizada pela PRAEC, em interação com os gestores das unidades. Os 184 

requisitos que o estudante deve atender para concorrer a uma bolsa são apresentados em 185 

edital específico do Programa. 186 

 187 

2.1.4. O Programa de Apoio à Participação Discente em Eventos 188 

O Programa de Apoio à Participação Discente em Eventos visa incentivar a 189 

participação dos estudantes em eventos relevantes para sua formação, ao contribuir para 190 

as despesas inerentes à viagem. O valor do auxílio concedido varia de acordo com a 191 

localidade do evento e o período de participação do estudante.  192 

O auxílio se destina a eventos cuja participação discente seja na condição de 193 

apresentador de trabalho, ministrante de oficina, membro de comissão organizadora, e 194 

representação. 195 

 196 

2.1.5. O Programa de Moradia Estudantil João-de-Barro 197 

 198 

O Programa de Moradia Estudantil João-de-Barro busca garantir uma estadia 199 

digna para os estudantes nos dez campi, oportunizando acolhimento, autonomia e 200 

solidariedade aos alunos ingressantes com baixa renda. 201 

Algumas finalidades do Programa: 202 

 Apoiar a formação acadêmica de acordo com os avanços políticos, institucionais 203 

e  do  conhecimento  que  a  UNIPAMPA  vem  estabelecendo  por  meio  de  uma  204 

moradia segura e com qualidade;  205 

 Garantir proteção, acolhimento e organização, possibilitando-os de forma segura   206 

o  seu  estabelecimento  no  município  onde  a  UNIPAMPA  está  situada,  durante  207 

seu processo de formação; 208 
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 Instaurar na comunidade acadêmica a cultura da autonomia, da solidariedade e 209 

do acolhimento na condição de estudante; 210 

 Criar espaço de convivência e de desenvolvimento de projetos de extensão e de 211 

realização de eventos artísticos e culturais; 212 

 Apoiar a mobilidade estudantil. 213 

 214 

2.1.6. O Programa de Alimentação Subsidiada Talheres do Pampa 215 

 216 

O Programa de Alimentação Subsidiada Talheres do Pampa consiste na 217 

concessão de refeições subsidiadas aos alunos de graduação, oferecendo à comunidade 218 

acadêmica uma alimentação nutricionalmente balanceada, e que observe os preceitos da 219 

segurança alimentar. 220 

Ao ingressar na UNIPAMPA, os alunos de graduação passarão automaticamente 221 

a ter direito ao subsídio parcial, uma vez que uma parcela do valor será subsidiada pela 222 

universidade.  223 

Aos alunos com comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, nos 224 

termos de edital do Programa, será concedido subsídio integral da refeição.   225 

 226 

2.1.7. O Programa de Ações Afirmativas 227 

 228 

Esse Programa busca garantir políticas que visem o pleno desenho de estratégias 229 

que potencializem o acesso e a permanência de parcelas sociais historicamente 230 

segregadas no ensino superior, bem como o sucesso acadêmico, em uma perspectiva de 231 

educação inclusiva e reflexiva.  232 

A UNIPAMPA assume um compromisso com a sociedade no sentido de 233 

estabelecer ações voltadas ao exercício de uma cidadania ativa, abarcando políticas 234 

afirmativas. Para dar conta dessas políticas, a UNIPAMPA desenvolve programas por 235 

meio do NInA, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. 236 

Dentre as políticas de inclusão, a UNIPAMPA desenvolve o Projeto Anauê 237 

(Presença Indígena). Nele se prevê o acompanhamento de estudantes indígenas 238 

aldeados, por meio de três linhas: a) Promoção da Interculturalidade como processo 239 

educativo importante para a convivência harmônica entre os povos, o que envolve a 240 

concessão de uma bolsa de desenvolvimento acadêmico ao indígena, com a finalidade 241 
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de proporcionar sua iniciação científica e a familiarização com o mundo acadêmico por 242 

meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão que contemplem a temática indígena, 243 

promovendo uma ligação entre o curso e as demandas e saberes indígenas ; b) apoio 244 

pedagógico aos estudantes indígenas, para minimização de barreiras culturais e 245 

linguísticas, o que inclui a disponibilização de aluno monitor e de professor tutor; c) 246 

apoio financeiro para instalação e permanência dos estudantes indígenas. Em processo 247 

seletivo específico realizado no primeiro semestre de 2012, ingressaram na universidade 248 

sete indígenas aldeados. 249 

       Além do Programa Anauê, a UNIPAMPA busca estabelecer e garantir, por 250 

meio das cotas, o ingresso às pessoas afrodescendentes no ensino superior, conforme as 251 

normativas legais que regem esse tema.  252 

       Dessa maneira, a UNIPAMPA busca desenvolver programas de acesso e 253 

permanência ao Ensino Superior, estabelecendo políticas que garantam a permanência 254 

de alunos de classes sociais menos favorecidas. 255 

 A ampliação da assistência estudantil tem sido um imperativo norteador da 256 

gestão como um todo, bem como a diversificação das ações para abarcar a formação 257 

integral do educando, e não apenas, tão somente, a assistência básica. Destaca-se aqui, 258 

sobretudo, a importância de acompanhamento social e pedagógico do estudante 259 

assistido, a fim de se assegurar que o resultado seja atendido: permanência sem retenção 260 

e sucesso acadêmico. 261 

Para o período de 2014 a 2018, a UNIPAMPA vislumbra um cenário de 262 

implantação de políticas de acesso e permanência nas unidades universitárias.  263 

 264 

2.2. EIXOS ORIENTADORES AS AÇÕES 2014-2018 265 

 266 

 Ingresso planejado 267 

 Apoio pedagógico com acompanhamento e formação integral 268 

 Permanência sem retenção 269 

 Apoio à organização e convivência estudantil 270 


