
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação: 
Protocolo: 201001872 
Código MEC: 353375 
Código da 
Avaliação: 83827 

Ato 
Regulatório: Reconhecimento de Curso 

Categoria 
Módulo: Curso 

Status: Finalizada 

Intrumento: 147 - Instrumento de avaliação de reconhecimento dos cursos de graduação - 
Bacharelados e licenciatura 

Tipo de 
Avaliação: Avaliação de Regulação 

Nome/Sigla da IES: 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA 
Endereço da IES: 
Campus Dom Pedrito - Rua vinte e um de abril, 80 São Gregório. Dom Pedrito - RS. 
CEP:96450-000 
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s): 
ZOOTECNIA 
Informações da comissão: 
N° de 
Avaliadores: 2 

Data de 
Formação: 01/09/2010 15:45:11 

Período de 
Visita: 27/10/2010 a 30/10/2010 

Situação: Visita Concluída 
Avaliadores "ad-hoc": 
451.824.507-53 (Josevane Carvalho Castro) 
915.953.806-63 (Márcio Machado Ladeira) -> coordenador(a) da comissão 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição: 

 
A Universidade  Federal  do  Pampa (Unipampa)  é  uma Instituição  Federal  de  Ensino  Superior 
vinculada ao Ministério da Educação, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ 09341233/0001-
22. A Instituição está situada à Rua Melanie Granier, 48, Centro, Bagé, RS, CEP 96.400-500.  
A Unipampa foi criada efetivamente por meio da Lei 11.640 de 11 de janeiro de 2008 e, a partir 
deste  momento,  passou  a  ter  administração  própria,  com sede  em Bagé.  Segundo  seu  artigo 
segundo: A UNIPAMPA terá por objetivos ministrar  ensino superior,  desenvolver pesquisa nas 



Instituição: 
diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção 
regional,  mediante atuação multicampi na mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul.  No 
momento de sua criação, a UNIPAMPA já contava com 2.320 alunos, 180 servidores docentes e 
167  servidores  técnico-administrativos  em  educação.
O Campus Universitário de Dom Pedrito está localizado na Rua Vinte e Um de Abril, número 80, 
CEP:96450-000.  A cidade  se  localiza  a  74 km de  Bagé,  local  em que  se  encontra  a  sede  da 
Unipampa. A região de Dom Pedrito é dotada de grande potencial para as atividades agropecuárias, 
o que reflete a necessidade de formação e geração de conhecimentos e aperfeiçoamento pessoal, 
garantindo acesso aos alunos da região e proporcionando em permanência dos mesmos a fim de 
desenvolverem suas atividades profissionais e contribuição na resolução de problemas locais  e 
regionais. 

Curso: 

O Curso de Bacharelado em Zootecnia da Universidade Federal do Pampa, no Campus de Dom 
Pedrito, RS, avaliado para o ato regulatório de reconhecimento, está situado à Rua Vinte e Um de 
Abril,  número  80,  Bairro  São  Gregório,  Dom  Pedrito,  CEP  96.450-000.
O curso foi criado em 10 de julho de 2006 por uma das Universidades Tutoras da Unipama, a 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), conforme Ata do Conselho Universitário nº 04/2006 e, 
posteriormente,  foi  convalidado  pela  Portaria  492,  de  05  de  agosto  de  2009,  da  Reitoria  da 
Universidade Federal  do Pampa, considerando o extrato da ata da Oitava Reunião do Conselho 
Dirigente  da  IFES.  
O  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Zootecnia  tem  como  objetivo  geral  “formar  profissionais 
cidadãos,  científica  e  tecnicamente  capacitados  para  solucionar  problemas  nas  áreas  de  sua 
competência;  estimular  a  produção  animal  e  de  alimentos,  aderir  à  biotecnologia,  proteger  o 
ambiente  e  se  inserir  no  contexto  social  como  indivíduos  moderadores  e  transformadores”.  
O curso é ministrado na modalidade presencial, em regime semestral, apresenta estrutura curricular 
composta pela carga horária total de 3.676 (tres mil seiscentos e setenta e seis) horas e o PPC prevê 
a  integralização  com  duração  mínima  de  10  (dez)  semestres,  totalizando  5  (cinco)  anos.  As 
disciplinas são ofertadas no período diurno em módulos presenciais de, no máximo, 50 estudantes.
O ingresso aos cursos da UNIPAMPA é regido pela Instrução Normativa UNIPAMPA 02/2009. Esta 
instrução rege tanto o ingresso via processo seletivo quanto o processo extravestibular. A partir do 
ano de 2010, o  ingresso ocorre  via  processo seletivo unificado,  regido pelo edital  UNIPAMPA 
82/2009 e Portaria Normativa MEC 02/2010, que dispõem sobre o ingresso via Exame Nacional de 
Ensino  Médio  –  ENEM.  
O curso teve suas atividades acadêmicas iniciadas em setembro de 2006, com o ingresso de 50 
alunos, no primeiro processo seletivo, e atualmente conta com 157 matriculados de acordo com os 
registros acadêmicos. 

Síntese da ação preliminar à avaliação: 
O curso se  enquadra na modalidade Bacharelado e será  avaliado de acordo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Zootecnia. 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Tempo de vínculo 
initerrupto do docente 
com o curso

ADRIANA PIRES NEVES Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)
Angélica Pereira dos Santos Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)



Nome do Docente Titulação Regime 
Trabalho 

Vínculo 
Empregatício 

Tempo de vínculo 
initerrupto do docente 
com o curso

Pinho 
Cleiton Stigger Perleberg Doutorado Integral Estatutário 9 Mês(es)
EDUARDO BRUM 
SCHWENGBER Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)

Etiane Caldeira Skrebsky Doutorado Integral Estatutário 13 Mês(es)
Fabiano Nunes Vaz Doutorado Integral Estatutário 11 Mês(es)
GLADIS FERREIRA 
CORREA Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

JOSÉ ACÉLIO SILVEIRA 
DA FONTOURA JÚNIOR Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

LARISSA PICADA BRUM Doutorado Integral Estatutário 19 Mês(es)
Lilian Kratz Vogt Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)
MYLENE MULLER Doutorado Integral Estatutário 28 Mês(es)
NADIA FATIMA DOS 
SANTOS BUCCO Doutorado Integral Estatutário 39 Mês(es)

PAULO RODINEI 
SOARES LOPES Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Sérgio Ivan dos Santos Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)
Tanice Andreatta Doutorado Integral Estatutário 9 Mês(es)
TISA ECHEVARRIA 
LEITE Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

WILSON VALENTE DA 
COSTA NETO Mestrado Integral Estatutário 18 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 3 

1.2. Autoavaliação do curso 2 
1.3. Atuação do coordenador do curso 5 
1.4. Objetivos do curso  (indicador de destaque)  (destaque) 3 
1.5. Perfil do egresso 5 
1.6. Número de vagas 5 
1.7. Conteúdos curriculares  (indicador de destaque)  (destaque) 4 
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 
Existe articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso. Todavia, não há descrição das 
políticas institucionais para o curso, constantes no PDI apresentado na avaliação in loco. O PDI da 
IES não foi apensado ao e-MEC, segundo o pesquisador institucional, pelo fato da Universidade ter 
sido  criada  pela  lei  11.640,  de  11  de  janeiro  de  2008.

A IES produziu mecanismo de avaliação dos seus cursos através de comissão especifica para este 
fim, porém ainda não foi implementada ações decorrentes desta avaliação. Verificou-se que a CPA 
foi criada recentemente e ainda não há mecanismo efetivo de autoavaliação do curso implementado.

Existe excelente dedicação do coordenador à gestão do curso, caracterizada pelo atendimento aos 
discentes e docentes; inserção institucional da coordenação; dialogicidade, transparência e liderança 
no exercício das funções; acessibilidade a informações; conhecimento e comprometimento com o 
PPC.

A implementação do curso demonstra suficiente atendimento aos objetivos propostos e expressa os 
compromissos  institucionais  em  relação  ao  ensino.  Destaca-se  ainda,  que  os  objetivos  estão 
voltados  quase  que  exclusivamente  à  formação  profissional.

A efetiva implementação do curso demonstra excelente atendimento ao perfil do egresso proposto.

Verifica-se  excelente  correspondência  entre  o  número  de  vagas  ofertado  (50  vagas  anuais),  a 
dimensão  do  corpo  docente  e  as  condições  de  infraestrutura  da  IES.

Os conteúdos curriculares são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do curso e com o 
perfil  do  egresso,  e  verifica-se  pleno  dimensionamento  da  carga  horária  para  o  seu 
desenvolvimento. Porém, o número de disciplina optativas disponível é insuficiente para a melhor 
formação  universitária.

A  metodologia  utilizada  no  desenvolvimento  das  atividades  do  curso  está  plenamente 
comprometida  com  o  desenvolvimento  do  espírito  científico  e  com  a  formação  de  sujeitos 
autônomos. Entretanto, a inesistência de instalações zootécnicas e criações dificulta a ministração 
de  aulas  práticas  profissionalizantes.  

O  curso  implementou,  de  forma  suficiente,  programas  de  atendimento  extraclasse  e  de  apoio 
psicopedagógico  ao  discente.  Todavia  não  existem  atividades  de  nivelamento.

Existe pleno comprometimento dos docentes e apoio institucional para a participação dos discentes 
em  eventos  regionais  relacionados  ao  curso.  No  entanto,  constatou-se  pouca  participação  em 
congressos  cientificos  nacionais  e/ou  internacionais.

O estágio supervisionado consta da matriz curricular, possui carga horária mínima exigida adequada 
e está programado para ser realizado no último semestre do curso. Além disso, os locais utilizados 
são  adequados  e  a  proposta  de  orientação  e  supervisão  a  ser  realizada  consta  do  PPC.

As atividades complementares abordam plenamente temas pertinentes e complementares ao Curso.
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 4 
2.7 Titulação do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque) 5 
2.8 Regime de trabalho do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque) 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 5 
2.13. Pesquisa e produção científica 3 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2 
O NDE foi instituido em Ata de reunião do Colegiado (Comissão de Curso), este é composto pelo 
coordenador do curso e por, pelo menos, 30% dos docentes, sendo que parte destes participou da 
implantação do PPC e participa da sua consolidação de forma suficiente. No entanto, o 
funcionamento e atribuições não foram normatizados pelos colegiados superiores da IES.

Todos os integrantes do NDE possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação 
stricto sensu em nível de doutorado e são contratados em regime de tempo integral. Além disso, 
todos apresentam o vínculo empregatício na categoria estatutário.

O coordenador possui graduação em Zootecnia, titulação máxima de Doutorado na área e 
experiência de magistério entre quatro e cinco anos.

O regime de trabalho do coordenador do curso é de tempo integral, sendo que as horas reservadas à 
coordenação satisfazem à relação máxima de uma (1) hora para 12,5 vagas, considerando o 
somatório das vagas anuais do curso. O patamar mínimo de dedicação à coordenação é de 20 horas.

O colegiado de curso foi instituído segundo o Regimento Geral da Unipampa e suas atribuições lhe 
conferem plena representatividade e importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos do curso. 
Apesar das informações preenchidas pela IES não constarem a representação técnico-
administrativa, a avaliação in loco constatou sua participação no referido colegiado.

Do total de docentes que ministram aula ao curso (17), 100% têm titulação obtida em programas de 
pós-graduação stricto sensu, e destes, 16 ou 94,1% possuem título de Doutor, sendo todos 
contratados em regime de trabalho de 40 horas, com dedicação exclusiva.

Dos docentes do curso, 64,7% têm, no mínimo, quatro (4) anos de experiência acadêmica no ensino 
superior ou experiência profissional.

A relação entre o número de vagas anuais autorizadas e o número “docente equivalente a tempo 
integral” não atinge a relação de 20/1.

A avaliação in loco constatou que, atualmente, o número de alunos por turma em disciplina teórica 
é, no máximo, 50/1.

A média de disciplinas por docente por semestre é igual a 1,8.

Apesar da alta produção docente, esta foi realizada em outras instituições. Portanto, há 
desenvolvimento de pesquisa de maneira suficiente, com participação de estudantes (iniciação 
científica). 
Conceito da Dimensão 2:  4 



Dimensão 3: Instalação física 
3.1. Sala de professores e sala de reuniões 3
3.2. Gabinetes de trabalho para professores 1 
3.3. Salas de aula 5 
3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 5 
3.5. Registros acadêmicos 5 
3.6. Livros da bibliografia básica  (indicador de destaque)  (destaque) 2 
3.7. Livros da bibliografia complementar 1 
3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes 5 
3.9. Laboratórios especializados  (indicador de destaque)  (destaque) 2 
3.10. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados 2 

Dimensão 4: Requisitos legais e normativos 
4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) Sim 

Verifica-se que há coerencia dos conteúdos curriculares com a Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Zootecnia.

4.2. Estágio supervisionado. Sim 

O estágio supervisionado está previsto, na matriz curricular, com carga horária de 430 
horas e devidamente regulamentado.

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

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

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 

O  PPC  apresenta  carga  horária  total  de  3945  horas,  sendo  que  3.225  horas 
correspondente ao tempo da aula  de 55 minutos,  o tempo correspondente ao estágio 
curricular é de 430 horas e para atividades complementares o tempo é de 290 horas. 
Portanto, a carga horária total do curso é de 3.676 horas, o que atende a legislação que 
exige o mínimo de 3.600 horas. 

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 

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 

Há previsão de TCC 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 

O  Curso  possui  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE),  conforme  preconizado  pela 
Portaria MEC n° 147/2007, pois na análise documental constatou-se a criação do NDE 
pelo  Colegiado de  Curso.  A instituição  não  possui  norma que  define  a  composição, 
atribuições e funcionamento do NDE. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4 

A estruturação  e  organização  curricular  do curso em reconhecimento  da IES apresentam plena 
coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Zootecnia. A carga horária 
proposta para o curso de bacharelado em Zootecnia totaliza 3.676 horas, atendendo ao disposto no 
Parecer CNE/CES 08/2007 e na Resolução CNE/CES 2/2007 que estipula a carga horária mínima 
de  3.600  horas.

O Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso estão previstos na matriz curricular e 
apresentam  cargas  horárias  adequadas  e  regulamentos  específicos.  

O Projeto Pedagógico do Curso prevê,  na sua estruturação curricular,  a oferta  da disciplina de 
Libras, de forma optativa, conforme preceitua o Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005.

A  IES  apresenta  adequadas  condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  e/ou 
mobilidade  reduzida,  sanitários  adaptados  em  número  suficiente  para  atender  aos  usuários.

O Curso possui Núcleo Docente Estruturante (NDE), conforme preconizado pela Portaria MEC n° 
147/2007, pois na análise documental constatou-se a criação do NDE pelo Colegiado de Curso. A 
instituição  não  possui  norma  que  define  a  composição,  atribuições  e  funcionamento  do  NDE. 
Conceito da Dimensão 4:  NAC 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

Esta comissão tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e 
sobre os requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes 
conceitos  por  Dimensão:

DIMENSÃO CONCEITO
Dimensão1: 4
Dimensão2: 4
Dimensão3: 3

Em  razão  do  acima  exposto  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, este Curso de Zootecnia apresenta um perfil bom de 
qualidade. 
CONCEITO FINAL 4 


