




Perfil Institucional 

Este eixo temático tem por objetivo apresentar a 
missão; visão; os valores institucionais; o 

histórico de implantação e desenvolvimento 
da Instituição; e as áreas de atuação 

acadêmica da Unipampa. 





Projeto Pedagógico Institucional 

• Este eixo temático tem por objetivo apresentar 
a inserção regional da Unipampa; os princípios 
filosóficos e teórico-metodológicos gerais que 
norteiam as práticas acadêmicas da instituição; 
as políticas de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão da Instituição para o período 2014-2018; 
e como a Universidade entende sua 
responsabilidade social perante a inclusão 
social e o desenvolvimento econômico e social 
da região. 





Acessibilidade 

• Este eixo temático tem por objetivo apresen-
tar o atendimento dado pela Universidade as 
pessoas portadoras de necessidades educacio-
nais especiais ou com mobilidade reduzida. 
Através deste desafio deve-se mostrar como 
diminuir as barreiras existentes e os meios que 
serão colocados em prática para fazê-lo (não 
restringindo a atuação da Instituição apenas 
ao aluno). 

 





Corpo Docente 

• Este eixo temático tem por objetivo apresen-
tar os requisitos de titulação, experiência no 
magistério superior e experiência profissional 
não-acadêmica, os critérios de seleção e 
contratação, as políticas de qualificação, o 
plano de carreira, o regime de trabalho, os 
procedimentos para substituição eventual de 
professores do quadro e a expansão do corpo 
docente no período 2014-2018. 

 





Corpo Discente 

 Este eixo temático tem por objetivo apresen-
tar às formas de acesso à Universidade; os 
Programas de Apoio pedagógicos e finan-
ceiros; Estímulos à permanência (programas 
de nivelamento e/ou atendimento psicope-
dagógico); as questões que envolvem a orga-
nização estudantil na Universidade (espaços 
para participação e convivência estudantil); e 
o acompanhamento dos egressos. 

 





Organização Acadêmica 

 Este eixo temático tem por objetivo apresentar o 
cronograma de desenvolvimento da instituição 
para o período; as programações de ensino, 
pesquisa e extensão (incluindo as áreas estraté-
gicas); Plano de atendimento as diretrizes 
pedagógicas estabelecendo critérios gerais para a 
definição: dos egressos, seleção de conteúdo, 
princípios metodológicos, processo de avaliação, 
atividade prática profissional e complementar 
(incluindo estágios); oportunidades diferenciadas 
de integralização dos cursos; e avanços 
tecnológicos. 





Organização Administrativa 

 Este eixo temático tem por objetivo apresen-
tar a discussão sobre a Organização 
Administrativa na Unipampa: A estrutura 
Organizacional com as instâncias de decisão; 
O organograma Institucional e Acadêmico; Os 
órgãos colegiados da Universidade: suas 
competências e suas composições; Os órgãos 
de apoio a atividade acadêmica; e as relações 
de parcerias com a comunidade, instituições e 
empresas.. 

 





Corpo Técnico-Administrativo 

 Este eixo temático tem por objetivo apresen-
tar os critérios de seleção e contratação, as 
políticas de qualificação, o plano de carreira, o 
regime de trabalho e a expansão do quadro no 
período 2014-2018. 





Infraestrutura Física e Instalações 
Acadêmicas 

 Este eixo temático tem por objetivo apresentar a 
infraestrutura necessária nas Unidades (espaços 
de convivência, auditórios, banheiros, instalações 
administrativas, salas de aula, laboratórios), 
questões que envolvem os recursos de tecnologia 
da informação e comunicação (quantidade de 
computadores, equipamentos de projeção, tele-
visores, impressoras e outros), laboratórios espe-
cíficos, inovações tecnológicas significativas e, as 
questões que envolvem as bibliotecas. 





Orçamento 

 Este eixo temático tem por objetivo 
apresentar os aspectos orçamentários da Uni-
versidade: demonstrando a sustentabilidade 
econômico e financeira dos itens em discussão 
nos demais eixos temáticos e sua metodologia 
de construção e aperfeiçoamento na 
Unipampa para o período 2014-2018. 

 





Autoavaliação 

 Este eixo temático tem por objetivo 
apresentar a metodologia, dimensões e 
instrumentos a serem utilizados no processo 
de autoavaliação; as formas de participação 
da comunidade acadêmica (incluindo a 
Comissão Própria de Avaliação) em 
conformidade com o SINAES; e, as formas de 
utilização dos resultados das avaliações para o 
período 2014-2018. 


