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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Informações gerais da avaliação:

Protocolo: 201305046

Código MEC: 830392

Código da

Avaliação:
105493

Ato Regulatório: Credenciamento EAD

Categoria

Módulo:
Instituição

Status: Finalizada

Instrumento: 47-Credenciamento de Pólo de Apoio Presencial para Educação a Distância

Tipo de

Avaliação:
Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA

Endereço da IES:

44502 - Campus Alegrete - Av. Tiarajú, 810 Ibirapuita. Alegrete - RS. 

CEP:97546-550

Informações da comissão:

N° de

Avaliadores :
2

Data de
Formação:

15/01/2014 16:39:05

Período de

Visita:
16/03/2014 a 19/03/2014

Situação: Visita Concluída

Avaliadores "ad-hoc":

Armando Araujo Silvestre (05926478898)

Dilmeire Sant'anna Ramos Vosgerau (47885505987) -> coordenador(a) da comissão

 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

A Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa – Campus Alegrete, situa-se a Av. Tiarajú, 810,

Cep: 97546550, Alegrete/RS, tendo como procuradora institucional a Sra. Daniele Duarte da Cunha. A
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UNIPAMPA foi criada em 11 de janeiro de 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, é

dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, observada a

legislação vigente. Tem como categoria administrativa as características de pessoa jurídica de direito público

federal, registrada no CNPJ como 09.341.233/0001-22. Está situada no endereço: Av. General Osório, nº

900, Bairro Centro, município de Bagé - RS, com o CEP 96400-500.

Observa-se que a IES funciona com uma estrutura organizacional multicampi, na mesorregião Metade Sul

do Rio Grande do Sul, ou seja, os 10 campi desenvolvem atividades-fim (Ensino, Pesquisa e Extensão),

com gestão democrática descentralizada e serviços e infraestrutura distribuída.

Dos documentos analisados por esta Comissão de Avaliação CGACGIES/DAES/INEP/MEC, consta que

a Unipampa sendo uma instituição "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.”. 

O polo, objeto desta avaliação para fins de credenciamento e no qual se pretende oferecer o curso de

Licenciatura em Letras-Português e Literaturas de Língua Portuguesa, situa-se no campus de Alegrete, Av.
Tiarajú, 810, cep 97546550, na cidade de Alegrete, estado do Rio Grande do Sul.
Este campus na sua quando da sua criação inicial, em 2006, sob a tutela da Universidade Federal de Santa

Maria – UFSM, contava com os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Civil e engenharia Elétrica.
Atualmente como polo da Unipampa, além dos cursos criados inicialmente oferece os cursos de: Engenharia

Mecânica, Engenharia de Software, Engenharia Agrícola, Engenharia de Telecomunicações e também o
Mestrado em Engenharia Elétrica e o Mestrado em Engenharia.

No campus de Alegrete trabalham 78 docentes efetivos, sendo 67% doutores, 6 docentes
substitutos/temporários, 36 técnicos administrativos, 35 servidores terceirizados que atendem 1500 alunos

distribuídos entre os cursos de graduação e pós-graduação. 
A administração do campus de Alegrete, conforme estabelece a Portaria n. 373, de 03 de Junho de 2009, é

exercida de forma consultiva por três comissões: comissão de ensino, comissão de pesquisa e comissão de
extensão. E executiva, com um Diretor de Campus, um coordenador Administrativo, um coordenador
Acadêmico, que atua juntamente com os coordenadores de cada um dos cursos. 

A escolha da criação dos polos em cada um dos campi se explica pela necessidade de compartilhar os
recursos humanos presentes em cada um dos campi da UNIPAMPA, oferecendo nos campi, na

modalidade a distância, cursos que já estão consolidados presencialmente em outros campi, garantindo
assim um desenvolvimento regional equilibrado.

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

Esta Comissão de Avaliação CGACGIES/DAES/INEP/MEC foi designada pelo Ofício n°
1331041940_1390280253, de 21 de janeiro de 2014, processo 201305046, para fins de Credenciamento

de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância, da Fundação Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), em Alegrete/RS, tendo sua formação confirmada na mesma data, quando teve início o

período de preparação da visita in loco.

A comissão de Avaliação foi formada pelos docentes Dilmeire Sant`Anna Ramos Vosgerau (coordenadora)
e Armando Araujo Silvestre que, no período compreendido entre 21 de janeiro e 15 de março de 2014,

analisaram os documentos disponibilizados pelo sistema e-mec notadamente do PDI (Plano de

Desenvolvimento Institucional), registrado para o período 2009-2013. De forma complementar, os relatos
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apresentados no despacho saneador foram, atentamente, observados pelos membros desta comissão de
avaliação. Neste período, os membros da comissão estabeleceram em conjunto a estratégia de abordagem

para divulgação do roteiro e orientações sobre a visita in loco.
A partir do contato inicial com a IES a comissão recebeu total apoio e participação do corpo social da IES.

No dia 16 de março de 2014, os membros da comissão realizaram viagem de suas cidades de origem até
Alegre/RS, cidade sede do Polo de Apoio Presencial a Educação a Distância, objeto desta avaliação. 

Durante o período da visita in loco, 17 e 18 de março de 2014, a comissão iniciou os trabalhos realizando a
reunião inicial com a Direção da IES e do Polo, apresentando-se e esclarecendo seus procedimentos de

avaliação, conforme orientações do INEP, baseados na agenda enviada com antecedência à IES. 
Participaram da reunião inicial: professor Almir Barros Neto - vice-reitor da UNIPAMPA, professor

Alessandro Gonçalves Girardi - coordenador do Polo de Alegrete e diretor do campus Alegrete, servidor
Fernando Munhoz da Silveira - coordenador administrativo do campus Alegrete, servidora Marcia Cristina
Cera - coordenadora acadêmica do campus Alegrete, professora Isaphi Marlene Jardim Alvarez -

coordenadora da CEaD - Coordenadoria de Educação a Distância, professora Maria do Socorro Farias
Marques - coordenadora do Curso de Letras Português EaD, secretária executiva da equipe CEaD - Maria

Cristina Graeff Wernz, pedagoga da equipe CEaD - Verônica Morales Antunes, Técnica em Assuntos
Educacionais - Karine Braga Moreira.

Foram realizadas visitas nos ambientes institucionais objetos desta avaliação. Cumpre destacar que todo o
processo de avaliação deu-se em condições muito boas, com o atendimento pleno de todas as solicitações

feitas pela comissão. 
A IES apresentou PDI condizente com o determinado pelo Art. 16 do Decreto 5773/2006, com conteúdo

que contempla as informações demandadas nos itens avaliados.
Confrontando as justificativas apresentadas pelos representantes da Unipampa para credenciamento de seu
polo em Alegrete-RS (e os documentos disponíveis), para oferta de cursos na modalidade de Educação a

Distância, com a realidade percebida in loco pelos membros desta comissão, é correto afirmar que esta
solicitação de credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância é PROCEDENTE,

especialmente no contexto da Portaria Normativa MEC No. 40, em seus artigos 47 e 48, que versam sobre
a necessidade de credenciamento específico para oferta de cursos de graduação na modalidade a distância.

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime

Trabalho

Vínculo

Empregatício

ALESSANDRO GONCALVES GIRARDI Doutorado Integral Estatutário

Amanda Meincke Melo Doutorado Integral Estatutário

Ana Lúcia Montano Boéssio Doutorado Integral Estatutário

CLAUDIA CAMERINI CORREA PEREZ Especialização Integral Estatutário

Denise Aparecida Moser Doutorado Integral Estatutário

Luciana Contreira Domingo Mestrado Integral Estatutário

LUÍS FERNANDO DA ROSA MAROZO Mestrado Integral Estatutário

Maiane Liana Hatschbach Ourique Doutorado Integral Estatutário

MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA FARIAS

MARQUES
Mestrado Integral Estatutário

MAURICIO AIRES VIEIRA Doutorado Integral Estatutário
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CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: PROJETO DO PÓLO

1.1. Organização Institucional (Fontes de consulta: PDI, Estatuto e Regimento) 5.0

Observa-se, pela análise do PDI, que a proposta de criação do Polo de EaD nos campi da

instituição, com a oferta do Curso de Licenciatura em Letras Português na modalidade a distância,

favorecerá o desenvolvimento de ações interdisciplinares entre os polos, permitindo o
desenvolvimento da região em que o polo se situa em áreas que este não atua na região. Estas ações

já estavam no Projeto de Desenvolvimento Institucional, no qual preveem a estrutura física e didático-

pedagógica para sua implementação.

1.1.1. Planejamento e Implantação do Pólo 5

1.1.2. Justificativa para a implantação do pólo 5

1.2. Corpo social (Fonte de consulta: PDI, PPC, Estatuto e Regimento Interno) 5.0

O Coordenador do curso prof. Dr. Alessandro Gonçalves Girardi é graduado em Engenharia Elétrica,

Mestre em Ciência da Computação. Atua como professor da instituição desde 2007 e desde 2011

como Diretor do Campus de Alegrete, o que confirma sua experiência acadêmica e de gestão. Sua
condição de professor concursado da UNIPAMPA, confirma seu vínculo com a IES. A tutora

presencial é a professora Amanda Meincke Melo, com graduação, mestrado e doutorado em Ciência

da Computação, tendo comprovada experiência e qualificação específica para atual em EAD. O

Corpo técnico-administrativo de apoio às atividades acadêmico-administrativas do polo são os
servidores que já realizam as mesmas atividades para o campus UNIPAMPA e já têm experiência no

uso dos sistemas de gestão acadêmica da IES.

1.2.1. Titulação acadêmica do coordenador do pólo 5

1.2.2. Experiência acadêmica e administrativa do coordenador do pólo 5

1.2.3. Vínculo de trabalho do coordenador do pólo 5

1.2.4. Titulação dos tutores 5

1.2.5. Qualificação e formação dos tutores em EAD 5

1.2.6. Corpo técnico-administrativo de apoio às atividades acadêmico-administrativas

do pólo
5

1.3. Infra-estrutura 4.0

As instalações administrativas do polo são as mesmas que já servem a própria UNIPAMPA-Campus

Alegrete, visto que o Polo pertence ao campus de Alegrete, portanto já atendem plenamente às
necessidades dos estudantes locais e possuem capacidade plena de atender aos demais.

As salas de aulas e tutoria são amplas, ventiladas, iluminação adequada e têm recursos tecnológicos

para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Sendo o Coordenador do Polo o Diretor do Campus, a sala da coordenação é a mesma que utiliza

atualmente possuindo plenamente condições de atendimento.
A sala destinada aos tutores atende os requisitos de iluminação, limpeza e equipamentos. No entanto,

não possui divisórias para atendimento dos alunos com privacidade.

O espaço do auditório é apenas para 100 pessoas, mas atende os requisitos de iluminação e limpeza.

Destaca-se aqui a existência de 2 salas de videoconferência e ainda um equipamento móvel para tal.
As instalações sanitárias atendem plenamente os requisitos de iluminação, limpeza e acesso, visto que

em cada andar possui um banheiro para deficientes físicos.



3/4/2014 e-MEC - IES

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTA1NDkz&40bd11b… 5/16

A IES possui amplas áreas de convivência, nos corredores mesas redondas para os alunos
trabalharem, além de uma sala aberta 24 horas todos os 7 dias da semana, para aqueles que quiserem

realizar atividades acadêmicas em no período noturno, sábados, domingos e feriados.

Também possui restaurante universitário, servindo almoço, jantar e lanche aos alunos.

Possui 5 laboratórios de informática com 30 máquinas cada um, com salas amplas e a climatizadas.
O polo oferece rede Wireless em todos os locais e todas as salas de aula são equipadas com projetor

multimídia.

Atualmente, pelo número de alunos da IES a biblioteca atende adequadamente, pois não possui

cabines de estudos o espaço é um pouco restrito para aqueles que necessitam realizar atividades no
seu interior.

Não consta nenhum dos livros da bibliografia básica e nem complementar na polo.

Quanto ao acesso à periódicos, por ser uma universidade federal, o polo tem acesso à base de dados
de periódicos da CAPES.

1.3.1. Instalações administrativas 5

1.3.2. Salas de aula/tutoria 5

1.3.3. Sala para a coordenação do pólo 5

1.3.4. Sala para tutores 3

1.3.5. Auditório/Sala de conferência 4

1.3.6. Instalações sanitárias 5

1.3.7. Áreas de convivência 5

1.3.8. Recursos de informática 5

1.3.9. Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (audiovisuais e

multimídia)
4

1.3.10. Biblioteca: instalações para o acervo e funcionamento 3

1.3.11. Biblioteca: instalações para estudos individuais e em grupo 2

1.3.12. Livros da bibliografia básica 1

1.3.13. Livros da bibliografia complementar 1

1.3.14. Periódicos especializados 5

1.3.15. Laboratórios especializados 5

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

A UNIPAMPA foi criada em 11 de janeiro de 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, é dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, observada
a legislação vigente. Tem como categoria administrativa as características de pessoa jurídica de direito

público federal, registrada no CNPJ como 09.341.233/0001-22. Está situada no endereço: Av. General

Osório, nº 900, Bairro Centro, município de Bagé/RS, com o CEP 96400-500.
Observa-se que a IES funciona com uma estrutura organizacional multicampi, na mesorregião Metade Sul

do Rio Grande do Sul, ou seja, os 10 campi desenvolvem atividades-fim (Ensino, Pesquisa e Extensão),

com gestão democrática descentralizada e serviços e infraestrutura distribuída.

O polo, objeto desta avaliação para fins de credenciamento e no qual se pretende oferecer o curso de
Licenciatura em Letras-Português e Literaturas de Língua Portuguesa, situa-se no campus de Alegrete, Av.

Tiarajú, 810, cep 97546550, na cidade de Alegrete, estado do Rio Grande do Sul.

Durante a visita in loco, esta Comissão de Avaliação CGACGIES/DAES/INEP/MEC verificou que o polo

avaliado, apresenta um grave problema de inexistência da bibliografia básica e complementar em sua
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avaliado, apresenta um grave problema de inexistência da bibliografia básica e complementar em sua
biblioteca.

Contudo, quanto aos demais requisitos da Dimensão 1, o polo apresenta plenas condições de oferecer o

curso a distância de Licenciatura em Letras-Português e Literaturas de Língua Portuguesa, com base nos
seguintes argumentos:

1. cumprimento do plano de gestão da modalidade de educação a distância proposto pela IES; 

2. observância dos requisitos necessários ao cumprimento da missão proposta; 

3. existência das condições de implementação e planejamento do programa, do projeto e do curso na
modalidade EAD; 

4. existência de espaço físico específico e compartilhado para a gestão acadêmico-operacional da

modalidade de educação a distância; 
5. existência de laboratório de informática como estrutura de suporte para o funcionamento das atividades;

6. existência de redes de internet sem fio, utilização do AVA Moddle para realização das atividades a

distância, bem como acesso a sistema gerenciador acadêmico e sistema gerenciador da biblioteca da IES.

Conceito da Dimensão 1

5

Dimensão 2: INFORMAÇÕES SOBRE O PÓLO (PREENCHIDAS PELA IES E CONFERIDAS

PELO AVALIADOR)

2.1. Coordenação e secretaria do pólo (infra-estrutura de pessoal projetada)

Sobre o polo de Alegrete – RS, da Unipampa, as informações analisadas a partir dos documentos

apensados no sistema e com a verificação in loco, são assim relatadas:

Quanto à coordenação e secretaria de polo – as instalações da diretoria do campus serão

compartilhadas com a coordenação do polo, uma vez que o diretor do campus será também o

coordenador do polo Alegrete, prof. Dr. Alessandro Girardi. 

Da mesma forma, como as salas de coordenadores de cursos presenciais são compartilhadas com

outros docentes, as demais dependências do campus serão compartilhadas com a coordenação do

polo, tutoria presencial, secretaria acadêmica, biblioteca e outras dependências necessárias para o

atendimento à modalidade EAD.
O coordenador do polo apresentou documentos comprobatórios de sua formação específica e

experiência com o EAD, uma vez que não havia apontado nas informações apensadas. Verificou-se

que a documentação procede e indica competência para assumir o cargo proposto.

Tutora presencial: com graduação, mestrado e doutorado em Ciência da Computação, a professora

adjunta da Unipampa, Amanda Meincke Melo, é membro do NDE de Ciência da Computação,

coordenadora do Grupo de Estudos em Informática na Educação e responderá pela tutoria presencial

deste polo.

Instalações administrativas: a estrutura tanto da secretaria administrativa quanto da secretaria
acadêmica atendem plenamente ao polo, com staff e dependências bem equipadas e plenamente

capacitadas para o atendimento aos alunos. Utiliza o sistema SIE, gerado pela U.F. de Santa Maria,

conforme demonstrado aos avaliadores, para o atendimento aos alunos.

As salas de aula possuem projetores multimídia, quadro branco, iluminação, mobiliário e ar

condicionado em boas condições para as atividades acadêmicas presenciais e disponíveis para o

EAD. 

Há duas salas para videoconferências, com equipamento fixo, como a sala disponibilizada aos
avaliadores (313) onde foi realizada a reunião com os docentes EAD da Unipampa, interagindo a

partir do campus de Jaguarão e comprovando o seu bom funcionamento. Também há outro

equipamento móvel para atender futuras necessidades. 

Os auditórios (dois), as áreas de convivência, os sanitários adaptados com equipamentos de

acessibilidade, os recursos de TI disponibilizados em cinco laboratórios de informática, têm atendido

à demanda presencial e serão compartilhados com a modalidade EAD. O quadro de tecnologias e
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à demanda presencial e serão compartilhados com a modalidade EAD. O quadro de tecnologias e

equipamentos, bem como os espaços físicos gerais, os laboratórios de informática apresentam plenas
condições para a manutenção e funcionamento do polo. O Núcleo de TI está em fase de construção

no campus, em prédio próprio no campus, para futuramente atender a demanda do polo de EAD e

demais cursos da Unipampa.

Biblioteca: a estrutura é adequada, com mesas para estudos em grupos, baias para estudos

individuais, utilização do internet e estantes em perfeitas condições. Porém, o acervo adquirido para o

polo ainda encontrava-se na sede administrativa da IES, no campus de Bagé – RS, impossibilitando a

verificação da bibliografia. Apresentadas as justificativas e notas de compra, persistiu a
impossibilidade de verificação deste acervo. Também a Unipampa é conveniada com a base de

dados de periódicos do acervo digital da CAPES, com condições de atender às necessidades do

polo. 

Finalizando com a verificação pertinente à dimensão 3, verificou-se que há condições de acesso para

portadores de necessidades especiais e a previsão e condições de realização de atividades

presenciais obrigatórias a um polo de apoio ao EAD. Para tanto, foi analisado o PPC de Licenciatura

em Letras, para verificação de previsão de atividades presenciais obrigatórias, TCC e atividades de

extensão (UNIPAMPA, PPC, 2012, p. 43-46), apontando também para a exigência de
regularização com o ENADE (Lei 10.861/2004 e Portaria Normativa MEC, n° 5, 22/02/2010). 

Há, portanto, condições adequadas para a realização de tais atividade presenciais na modalidade

EAD do Polo de Alegrete - RS, da Unipampa.

2.1.1. Coordenador - formacão - número de alunos atendidos. Confere

2.1.2. Chefe de Secretaria - formação - número de alunos atendidos. Confere

2.1.3. Auxiliar de secretaria 1 - formação - número de alunos atendidos. Confere

O auxiliar de secretaria 1 é o servidor Felipe Pitella, Bacharel em Administração. A previsão

de atendimento inicial é de 50 alunos.

2.1.4. Auxiliar de Secretaria 2 - formação - número de alunos atendidos Confere

A auxiliar de secretaria 2 é Maria Cristina Marchesan, bacharel em Administração. A previsão

de atendimento inicial é de 50 alunos.

2.1.5. Auxiliar de secretaria N - formação - número de alunos atendidos. Confere

A auxiliar de secretaria 3 é Cádia Morosetti, licenciada em Pedagogia. A previsão de

atendimento inicial é de 50 alunos

2.2. Tutoria presencial (infra-estrutura de pessoal projetada)

2.2.1. Tutor coordenador - formação - número de alunos atendidos Confere

O tutor coordenador é Amanda Meincke Melo, Doutora em Ciência da Computação. A

previsão de atendimento inicial é de 50 alunos.

2.2.2. Tutor presencial para o curso A1 - formação - número de alunos atendidos Confere

O tutor presencial é Amanda Meincke Melo, Doutora em Ciência da Computação. A previsão

de atendimento inicial é de 50 alunos.

2.2.3. Tutor presencial para o curso A2 - formação - número de alunos atendidos Confere

Não há outro(a) tutor(a) presencial.

2.2.4. Tutor presencial para o curso AN - formação - numero de alunos atendidos Confere

Não há outros tutores presenciais.

2.2.5. Tutor presencial para o curso B1 - formação - número de alunos atendidos Confere

Não há outros tutores presenciais.
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Não há outros tutores presenciais.

2.2.6. Tutor presencial pra o curso B2 - formação - número de alunos atendidos Confere

Inexistente.

2.2.7. Tutor presencial para o curso BN - formação - número de alunos atendidos Confere

Inexistente.

2.3. Biblioteca (infra-estrutura de pessoal projetada)

2.3.1. Chefe da biblioteca - formação - número de alunos atendidos Confere

Confere a formação e o número de alunos atendidos.

2.3.2. Auxiliar de biblioteca 1 - formação - número de alunos atendidos Confere

A auxiliar de biblioteca 1 é a servidora Cátia Araújo, bacharel em Biblioteconomia. Previsão

de atendimento inicial de 50 alunos.

2.3.3. Auxiliar de biblioteca 2 - formação - número de  alunos atendidos Confere

Confere o funcionário indicado e a previsão de atendimento.

2.3.4. Auxiliar de biblioteca N - formação - número de alunos atendidos Confere

Inexistente.

2.4. Laboratório de informática (infra-estrutura de pessoal projetada)

2.4.1. Responsável - formação - número de alunos atendidos Confere

O responsável pelo laboratório de informática é o professor Claudio Schepke, Doutor em
Ciência da Computação. A previsão de atendimento inicial é de 50 alunos

2.4.2. Gerente de rede - formação - número de alunos atendidos Confere

O gerente de rede é o servidor Julio Cesar Carvalho Lopes, técnico em informática . A

previsão de atendimento inicial é de 50 alunos

2.4.3. Monitores 1 - formação - número de alunos atendidos Confere

Inexistente.

2.4.4. Monitores 2 - formação - número de alunos atendidos Confere

Inexistente.

2.4.5. Monitores N - formação e número de alunos atendidos Confere

Inexistente.

2.5. Laboratório pedagógico (infra-estrutura de pessoal projetada, caso se aplique, repetir

este quadro para cada laboratório)

2.5.1. Responsável - formação - número de alunos atendidos Confere

NSA.

2.5.2. Auxiliar 1 - formação - número de alunos atendidos Confere

NSA.

2.5.3. Auxiliar 2 - formação - número de alunos atendidos Confere

NSA.

2.5.4. Auxiliar N - formação - número de alunos atendidos Confere

NSA.

2.6. Manutenção e funcionamento do pólo (infra-estrutura de pessoal projetada)



3/4/2014 e-MEC - IES

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTA1NDkz&40bd11b… 9/16

2.6. Manutenção e funcionamento do pólo (infra-estrutura de pessoal projetada)

2.6.1. Profissional 1 - formação - número de alunos atendidos Confere

Confere formação e previsão de atendimento de 50 alunos.

2.6.2. Profissional 2 - formação - número de alunos atendidos Confere

O servido Fernando Munhoz da Silveira, bacharel em administração, é o profissional

responsável pela manutenção e funcionamento do polo. Há previsão de atendimento inicial a 50

alunos.

2.6.3. Profissional N - formação - número de alunos atendidos Confere

Inexistente.

2.7. Quadro geral de tecnologias e equipamentos do pólo

2.7.1. Estação de rádio própria, devidamente autorizada para uso educacional -

quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.2. Estação de rádio alugada, devidamente autorizada para uso educacional -

quantidade - uso exclusivo EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.3. Recepção organizada da transmissão radiofônica - quantidade - uso exclusivo

para  EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.4. Recepção livre da transmissão radiofônica - quantidade - uso exclusivo para a

EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.5. Estação transmissora de televisão alugada digital, devidamente autorizada para

uso educacional - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.6. Estação transmissora de televisão própria digital, devidamente autorizada para

uso educacional - quantidade - uso exclusivo para a EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.7. Estação transmissora de televisão própria analógica, devidamente autorizada

para uso educacional - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.8. Estação transmissora de televisão alugada analógica, devidamente autorizada

para uso educacional - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.9. Decodificadores de sinais de satélite e respectivos sistemas (cartões,

criptrografias, dentre outros - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso

compartilhado

Confere

NSA

2.7.10. Recepção organizada da transmissão televisiva - quantidade - uso exclusivo

para EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.11. Recepção livre da transmissão televisiva - quantidade - uso exclusivo para
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2.7.11. Recepção livre da transmissão televisiva - quantidade - uso exclusivo para

EAD - uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.12. Editora ou gráfica - quantidade - uso exclusivo para a EAD - uso

compartilhado
Confere

NSA

2.7.13. Gravadores - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado Confere

O polo possui três gravadores de uso compartilhado.

2.7.14. Rádios receptores - quantidade - uso exlusivo para EAD - uso compartilhado Confere

NSA

2.7.15. Antenas digitais - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso comparitlhado Confere

NSA

2.7.16. Antenas analógicas - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso

compartilhado
Confere

NSA

2.7.17. Aparelhos de TV - quantidade - uso exclusivo para a EAD - uso

compartilhado
Confere

Dois aparelhos - uso compartilhado.

2.7.18. Aparelhos de videocassete - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso

compartilhado
Confere

NSA

2.7.19. Aparelhos DVD - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado Confere

Um aparelho - uso compartilhado.

2.7.20. Sítio/Portal com recursos de geração e hospedagem de páginas de cursos

web - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado
Confere

Portal da Unipampa - uso compartilhado.

2.7.21. Microcomputadores - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso

compartilhado
Confere

Total de 140 PC - uso compartilhado.

2.7.22. Microcomputadores com acesso à Internet - quantidade - uso exclusivo para

EAD - uso compartilhado
Confere

Todos os 140 microcomputadores têm acesso à Internet.

2.7.23. Conexão discada à Internet - quantidade - uso exclusivo para IES - uso
compartilhado

Confere

NSA

2.7.24. Conexão banda-larga à Internet - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso

compartilhado
Confere

Uma conexão de 38 Mbps - uso compartilhado.

2.7.25. Conexão via satélite à Internet - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso
compartilhado

Confere

NSA
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NSA

2.7.26. Linhas telefônicas - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado Confere

Duas linhas telefônicas - uso compartilhado.

2.7.27. Linhas telefônicas 0800 - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso

compartilhado Confere

NSA

2.7.28. Equipamentos para teleconferência - quantidade - uso exclusivo para EAD -

uso compartilhado
Confere

NSA

2.7.29. Equipamentos para videoconferência - quantidade - uso exclusivo para EAD

- uso compartilhado
Confere

Dois equipamentos fixos. Além do terceiro equipamento móvel.

2.7.30. Scanner- quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado Confere

Dois aparelhos - uso compartilhado.

2.7.31. FAX- quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado Confere

Um aparelho - uso compartilhado.

2.7.32. Máquinas fotográficas - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso

compartilhado
Confere

Duas máquinas - uso compartilhado.

2.7.33. Filmadoras - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado Confere

Uma filmadora - uso compartilhado.

2.7.34. Biblioteca Virtual - quantidade - uso exclusivo para EAD - uso compartilhado Confere

NSA

2.8. Espaços físicos gerais – existência e destinação

2.8.1. Laboratório de Informática - Quantidade - dedicação exclusiva EAD - uso
compartilhado

Confere

2.8.2. Sala de aula com recepção de vídeo conferência - Quantidade - dedicação

exclusiva EAD - uso compartilhado
Confere

2.8.3. Sala de aula - Quantidade - dedicação exclusiva EAD - uso compartilhado Confere

São sete salas de uso compartilhado.

2.8.4. Sala de coordenação do Pólo - Quantidade - dedicação exclusiva EAD - uso

compartilhado
Confere

A sala de coordenação de polo será a mesma que o coordenador, também diretor do campus,
ocupa: a sala da diretoria.

2.8.5. Sala de Tutoria - Quantidade - dedicação exclusiva EAD - uso compartilhado Confere

A sala de tutoria será a sala 311, de uso compartilhado, que outros docentes vêm utilizando.

As salas de coordenação de cursos presenciais não são exclusivas, mas compartilhadas com
outros docentes, em número pequeno. Tal estrutura será ofertada da mesma forma na
modalidade EAD.

2.8.6. Secretaria de atendimento aos alunos - Quantidade - dedicação exclusiva EAD
Confere
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2.8.6. Secretaria de atendimento aos alunos - Quantidade - dedicação exclusiva EAD
- uso compartilhado

Confere

Uma secretaria - uso compartilhado.

2.8.7. Biblioteca - Quantidade - dedicação exclusiva EAD - uso compartilhado Confere

Uma biblioteca.

2.8.8. Auditório - Quantidade - dedicação exclusiva EAD - uso compartilhado Confere

Um auditório pronto, equipado e adaptado para conferências - uso a ser compartilhado. Há
ainda outra sala (auditório) idêntica no andar superior que vem sendo adaptada à medida da

necessidade e para o mesmo fim.

2.8.9. Espaço de convivência - Quantidade - dedicação exclusiva EAD - uso
compartilhado

Confere

Para os servidores há uma copa e uma sala de convivência. Para os discentes há o Restaurante

Universitário, uma sala de estudos aberta 24 horas para estudos em grupos e individuais, além
de toda a estrutura co campus disponível para a vida acadêmica.

2.9. Sala de coordenação de pólo

2.9.1. Equipamentos - Quantidade Confere

Quatro notebooks, uma caixa de som, um scanner, um televisor, 5 netbooks, dois gravadores
digitais, um projetor multimídia interativo, dois tablets e uma câmera fotográfica.

2.9.2. Aparelho telefônico - Quantidade Confere

Um aparelho.

2.9.3. Computador com Kit multimídia - Quantidade Confere

Dois equipamentos.

2.9.4. Impressora - Quantidade Confere

Uma máquina.

2.9.5. Câmera para Internet - Quantidade Confere

Quantidade: duas.

2.10. Sala de secretaria do pólo

2.10.1. Equipamentos - Quantidade Confere

Seis computadores, seis mesas, nove cadeiras, armários, arquivos, uma impressora e um
aparelho telefônico.

2.10.2. Aparelho de telefone e fax - Quantidade Confere

Um aparelho.

2.10.3. Computador com Kit multimídia - Quantidade Confere

Seis equipamentos.

2.10.4. Impressora - Quantidade Confere

Uma impressora.

2.10.5. No-break - Quantidade Confere

NSA

2.10.6. Computador com câmera e conexão à Internet - quantidade Confere

Um equipamento.
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Um equipamento.

2.11. Laboratório de computadores

2.11.1. Equipamentos - quantidade Confere

Há cinco laboratórios. Dois com 24 equipamentos e 3 com 30 equipamentos.

2.11.2. Aparelho de fax - quantidade Confere

NSA

2.11.3. Computador com kit multimídia em rede e com acesso a Internet - quantidade Confere

Todos os laboratórios têm equipamentos com kit multimídia.

2.11.4. Impressora - quantidade Confere

NSA

2.11.5. Computador com câmera e conexão à Internet - quantidade Confere

NSA

2.11.6. Linha telefônica - quantidade Confere

NSA

2.11.7. No-break - quantidade Confere

NSA

2.11.8. Bancada para Experimentos - quantidade Confere

NSA

2.12. Laboratórios didáticos

2.12.1. Bancadas para Experimentos - quantidade Confere

NSA

2.12.2. Computador com kit multimídia e acesso a Internet - quantidade Confere

NSA

2.12.3. Impressora - quantidade Confere

NSA

2.12.4. Computador com câmera e conexão à Internet - quantidade Confere

NSA

2.12.5. Linha telefônica com ramais - quantidade Confere

NSA

2.12.6. No-break - quantidade Confere

NSA

2.13. Laboratório didático específico 1 (de acordo com natureza do curso)

2.13.1. Equipamento 1 - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.13.2. Equipamento 2 - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.13.3. Equipamento N - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.14. Laboratório didático específico 2 (de acordo com a natureza do curso)
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2.14. Laboratório didático específico 2 (de acordo com a natureza do curso)

2.14.1. Equipamento 1 - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.14.2. Equipamento 2 - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.14.3. Equipamento N - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.15. Laboratório didático específico N (de acordo com a natureza do curso)

2.15.1. Equipamento 1 - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.15.2. Equipamento 2 - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.15.3. Equipamento N - natureza e descrição - quantidade Confere

NSA

2.16. Biblioteca

2.16.1. Aparelho de telefone e fax - quantidade Confere

Um aparelho.

2.16.2. Computador com Kit multimídia - quantidade Confere

Três equipamentos.

2.16.3. Impressora laser - quantidade Confere

Uma máquina.

2.16.4. Computador com câmera e conexão à Internet - quantidade Confere

Uma máquina conectada á Internet.

2.16.5. Linha telefônica  com ramais - quantidade Confere

Uma linha - com ramais.

2.16.6. No-break - quantidade Confere

NSA

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

O polo de apoio presencial ao EAD, em Alegrete – RS apresenta condições muito boas de manutenção e
funcionamento na modalidade:

a coordenação e secretaria de polo ocuparão as instalações da diretoria do campus e serão compartilhadas,
uma vez que o diretor do campus será também o coordenador do polo Alegrete, prof. Dr. Alessandro

Girardi. Atualmente, há salas de coordenadores de cursos presenciais compartilhadas com outros docentes
e as demais dependências do campus serão assim compartilhadas com a coordenação do polo, tutoria

presencial, secretaria acadêmica, biblioteca e outras dependências necessárias para o atendimento à
modalidade EAD.

As instalações administrativas englobam a estrutura da secretaria administrativa e da secretaria acadêmica,
com plenas condições de atendimento como polo de apoio presencial, com corpo técnico-administrativa e
dependências bem equipadas e plenamente capacitadas para o atendimento aos alunos. Foi demonstrado o

funcionamento do sistema SIE, gerado pela U.F. de Santa Maria, para o atendimento aos alunos na
secretaria acadêmica.



3/4/2014 e-MEC - IES

http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTA1NDkz&40bd11… 15/16

secretaria acadêmica.

As salas de aula possuem projetores multimídia, quadro branco, iluminação, mobiliário e ar condicionado
em boas condições para as atividades acadêmicas presenciais e disponíveis para o EAD. Há salas para

videoconferências, com equipamento fixo e foi comprovando o seu bom funcionamento. Também há outro
equipamento móvel para atender futuras necessidades. Os auditórios, as áreas de convivência, os sanitários
adaptados com equipamentos de acessibilidade, os recursos de TI disponibilizados em cinco laboratórios

de informática, têm atendido à demanda presencial e serão compartilhados com a modalidade EAD. 
O quadro de tecnologias e equipamentos, bem como os espaços físicos gerais, os laboratórios de

informática apresentam plenas condições para a manutenção e funcionamento do polo. 
A biblioteca apresenta estrutura adequada, mas o seu acervo foi adquirido para o polo e ainda encontra-se

na sede administrativa da IES, impossibilitando a sua verificação. Também a Unipampa é conveniado com a
base de dados de periódicos do acervo digital da CAPES, com condições de atender às necessidades do
polo. 

Há, portanto, condições adequadas para a realização de tais atividade presenciais na modalidade EAD do
Polo de Alegrete - RS, da Unipampa.

Conceito da Dimensão 2

NAC

REQUISITOS LEGAIS

3.1. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais (Decreto N.
5.296/2004, a vigorar a partir de 2009)

Sim

Critério de análise:

A IES apresenta condições de acesso para portadores de necessidades especiais?

3.2. Responsabilidade pelo pólo (Decreto nº 5.622/2005, nº 5.773/2006) Sim

Critério de análise:

O pólo em credenciamento é mantido pela IES em imóvel próprio ou alugado, com garantia das

condições de funcionamento durante o período do(s) curso(s) previstos?

3.3. Responsabilidade pelo Pólo (Decretos nº 5.622/2005, nº 5.773/2006) Sim

Critério de análise:

O pólo em credenciamento é mantido pela IES ou pela Instituição conveniada responsável em
imóvel próprio ou alugado, com garantia das condições de funcionamento durante o período do(s)

curso(s) previstos.

3.4. Previsão de realização de atividades presenciais obrigatórias Sim

Critério de análise:

Há previsão de realização de todas as atividades presenciais obrigatórias (avaliação de estudantes,

estágios obrigatórios, defesa de trabalhos de conclusão de cursos) quando previstos na legislação
pertinente e atividades relacionadas a laboratório de ensino, quando for o caso.

3.5. Previsão de realização de atividades presenciais obrigatórias (Decretos n°

5.622/2005)
Sim

Critério de análise:

Há condições que garantam a realização de atividades presenciais obrigatórias (avaliação de

estudantes, estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente, defesa de trabalhos de
conclusão de cursos, quando previstos na legislação pertinente e atividades relacionadas a
laboratório de ensino, quando for o caso) no curso.

3.6. Previsão de realização de atividades presenciais obrigatórias (Decretos n°
Sim
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5.622/2005)
Sim

Critério de análise:

Há previsão de realização da defesa de trabalhos de conclusão de cursos, quando previstos na

legislação pertinente

3.7. Previsão de realização de atividades presenciais obrigatórias (Decretos n°
5.622/2005)

NSA

Critério de análise:

Há previsão de realização de atividades relacionadas a laboratório de ensino, quando for o caso?

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta Comissão de Avaliação CGACGIES/DAES/INEP/MEC constituída pelos professores Dilmeire
Sant’Anna Ramos Vosgerau e Armando Araujo Silvestre, sob a coordenação da primeira, que realizou a

avaliação para fins de Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância, na
UNIPAMPA-Campus Alegrete, conforme processo protocolado pelo número 201305046, com sede à
Av. Tiarajú, 810, cep 97546-550, na cidade de Alegrete, estado do Rio Grande do Sul., na visita in loco

no período de 16 a 19 de março de 2014, tendo realizado as considerações sobre cada uma das três
dimensões avaliadas, todas integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por

dimensão:

Dimensão 1 - Projeto do Polo - Conceito = 5.0
Dimensão 2 - Informações sobre o Polo - Conceito = NAC (Não se Aplica Cálculo)
Dimensão 3 - Requisitos Legais - Conceito = NAC (Não se Aplica Cálculo)

Conceito Global (Cálculo Automático) - 5.0

Em razão do exposto acima e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação

vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e neste
instrumento de avaliação, para efeito de Credenciamento de Polo de Apoio Presencial para Educação a

Distância, o polo objeto desta avaliação apresenta um perfil EXCELENTE (PLENO) de qualidade. 

CONCEITO FINAL

5


