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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:



Instituição:
A mantenedora FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, UNIPAMPA, com o código 14838, está localizada na Rua General
Osorio nº. 900 – Centro, Bagé/RS – CEP: 96400-100. Sua criação é estabelecida na Lei N° 11.640, de 11 de janeiro de 2008, publicada
em D.O.U em 14 de janeiro de 2008, que institui a Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA e dá outras providências. 

 A IES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal, com CNPJ: 09.341.233/0001-22 e com o
código 5322. está localizada também na Av. General Osório, n° 900, bairro centro, Bagé-RS,CEP: 96400-100. O recredenciamento da
Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) foi publicado no D.O.U no dia 09 de março de 2017, através da Portaria n° 316,
de 8 de março de 2017.

  
PERFIL INSTITUCIONAL e MISSÃO

 A criação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) é marcada por intencionalidades, dentre essas o direito à educação superior
pública e gratuita por parte dos grupos que historicamente estiveram à margem deste nível de ensino. Sua instalação em região
geográfica marcada por baixos índices de desenvolvimento edifica a concepção de que o conhecimento produzido neste tipo de
instituição é potencializador de novas perspectivas. A UNIPAMPA, tem como missão promover a educação superior de qualidade, com
vistas à formação de sujeitos comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento regional, nacional e internacional.

  
INSERÇÃO REGIONAL

 A UNIPAMPA foi estruturada em uma região que tem por característica um processo gradativo de perdas socioeconômicas que levaram
a um desenvolvimento injusto e desigual. A história de formação do Rio Grande do Sul explica parte desse processo, porque com a
destinação de terras para grandes propriedades rurais, como forma de proteger as fronteiras conquistadas, culminou num sistema
produtivo agropecuário que sustentou o desenvolvimento econômico da região por mais de três séculos. Com o declínio dessa atividade
e a falta de alternativas em outras áreas produtivas que pudessem estimular a geração de trabalho e renda na região, levou-a, no final
do século XX, a baixos índices econômicos e sociais. A estrutura produtiva depende, fortemente, dos setores primários e de serviços. A
região apresenta, vários fatores que indicam potencialidades para diversificação de sua base econômica, entre os quais ganham
relevância: a posição privilegiada em relação ao MERCOSUL. A economia da região está inserida em potenciais relativos à geração de
energia elétrica, indústria cerâmica, cadeia integrada de carnes, vitivinicultura, extrativismo mineral, cultivo do arroz e da soja,
silvicultura, fruticultura, capacidade de armazenagem de grãos, turismo, entre outros. Nesse sentido, a UNIPAMPA está comprometida
com o esforço de identificação das potencialidades regionais e buscar seu desenvolvimento. Assim, os cursos oferecidos, a produção do
conhecimento, as atividades de extensão e de assistência devem refletir esse comprometimento. Dessa forma, a IES tem contribuído
através da inserção de seus egressos no mercado de trabalho e dos discentes que, uma vez inseridos em projetos de pesquisa,
aprimoram o pensamento científico e a capacidade de gerar novos conhecimentos, estes os quais podem ser levados à prática pelos
projetos de extensão também viabilizados pela atuação juntamente com os servidores da instituição. As diversas contribuições
científico-tecnológicas têm sido geradas conjuntamente com os diversos setores da região, em especial na área da Saúde, no setor
agroindustrial e na formação de educadores. Diversos projetos são realizados em parcerias com setores públicos e privados; fator
importante para o desenvolvimento da região. Também há preocupação na IES de criar condições acadêmicas adequadas para atrair
estudantes em nível de graduação e pós-graduação de todas as partes do mundo, com atenção aos países da América do Sul, e em
particular aos países fronteiriços. 

  
BREVE HISTÓRICO DA IES

 A Fundação Universidade Federal do Pampa é resultado da reivindicação da comunidade da região, e foi criada na política de expansão
e renovação das Instituições Federais de Educação Superior incentivada pelo Governo Federal na década de 2000. Veio marcada pela
responsabilidade de contribuir com a região em que se edifica - um extenso território, com problemas no processo de desenvolvimento,
inclusive de acesso à educação básica e à educação superior - a “Metade Sul” do Rio Grande do Sul. Veio ainda para contribuir com a
integração e o desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. O reconhecimento das condições
regionais, aliado à necessidade de ampliar a oferta de Ensino Superior gratuito e de qualidade nesta região, motivou a proposição dos
dirigentes dos municípios da área de abrangência da UNIPAMPA a pleitear, junto ao Ministério da Educação, uma Instituição Federal de
Ensino Superior. O atendimento a esse pleito foi anunciado no dia 27 de julho de 2005, em ato público realizado na cidade de Bagé.
Nessa mesma ocasião, foi anunciado o Consórcio Universitário da Metade Sul, responsável, no primeiro momento, pela implantação da
nova Universidade. Em 22 de novembro de 2005, esse consórcio foi firmado mediante a assinatura de um Acordo de Cooperação
Técnica entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel),
prevendo a ampliação da Educação Superior no Estado. Coube à UFSM implantar os campi nas cidades de São Borja, Itaqui, Alegrete,
Uruguaiana e São Gabriel e, à UFPel, os campi de Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Santana do Livramento. Em
setembro de 2006, as atividades acadêmicas tiveram início nos campi vinculados à UFPel e à UFSM. Nesse mesmo ano, entrou em
pauta no Congresso Nacional o Projeto de Lei número 7.204/06, que propunha a criação da UNIPAMPA. Em 16 de março de 2007, foi
criada a Comissão de Implantação da UNIPAMPA, que teve seus esforços direcionados para constituir os primeiros passos da identidade
dessa nova Universidade. Em 11 de janeiro de 2008, a Lei nº 11.640 cria a UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa, que
fixa em seu Art. 2º: A UNIPAMPA terá por objetivos: “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 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. Atualmente, a UNIPAMPA possui 01 reitoria e 10 Campi situados em: Alegrete,
Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana, contando com um
total de 13.224 alunos matriculados nos 69 cursos de graduação (02 em extinção) e 1.176 alunos de pós-graduação (04 doutorados, 10
mestrados acadêmicos, 08 mestrados profissionais e 36 especializações). Além disso, a UNIPAMPA conta com um corpo docente de 984
servidores, 868 técnicos-administrativos e 318 terceirizados. 

 

Curso:



Curso:
O curso de graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) está situado na Rua Luiz
Joaquim de Sá Britto, s/n°, Bairro Promorar, Itaqui-RS, foi criado em 29 de outubro de 2008, conforme consta na Ata n° 10 do
Conselho Universitário, com o início das suas atividades acadêmicas em 09 março de 2009 no período noturno. Porém, desde março de
2011 é ofertado em período integral, onde anualmente disponibiliza 50 vagas anuais. As formas de preenchimento das vagas no curso
atendem aos critérios estabelecidos para as diferentes modalidades de ingresso da Universidade: processo seletivo utilizando notas do
ENEM, reopção, ingresso extravestibular (reingresso, transferência voluntária e portador de diploma), transferência ex-officio, regime
especial, Programa Estudante Convênio, Programa de Mobilidade Acadêmica Interinstitucional (intercâmbio), Mobilidade Acadêmica
Intrainstitucional e Matrícula Institucional de Cortesia. O Conceito do Curso é 4. Ressalta-se que o Bacharelado em Ciência e Tecnologia
de Alimentos não possui diretriz específica, tendo sido dispensado do ENADE. O curso é presencial e ao egresso será conferido o título
de Bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 A carga horária total do curso é de 2610 h (174 créditos) sendo 2040 horas (136 créditos) em Componentes Curriculares Obrigatórios,
300 horas (20 créditos) de Estágio Supervisionado, 60 horas (4 créditos) de Trabalho de Conclusão de Curso, 120 horas (8 créditos) de
Componentes Curriculares Complementares de Graduação (ACC/optativas) e 90 horas (6 créditos) de Atividades Complementares de
Graduação (ACG). Das 2610h, 69,5% são conteúdos teóricos e 30,5% são conteúdos práticos. O estudante tem o tempo mínimo para
integralização do curso de 4 anos (8 semestres) e máximo de 6 anos (12 semestres). 

 A atual coordenadora do Curso, professora Aline Tiecher, possui graduação em Química Industrial de Alimentos pela Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2008), mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial (2010) e doutorado em
Ciência e Tecnologia de Alimentos (2013), ambas pela Universidade Federal de Pelotas. Está na IES desde 2013 e atualmente possui 16
horas de dedicação à coordenação do Curso. 

 O NDE possui regimento e é regulamentado. Possui eleições a cada 3 anos. Atualmente o NDE é formado por 9 professores doutores em
regime de dedicação exclusiva, com um período mínimo de permanência de 3 anos (membro mais novo) e 6 anos (membro mais
antigo). A média do corpo docente no curso é de 4 anos. 

 
 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:
Pela designação datada de 22 de maio de 2018, através do Ofício Circular CGACGIES / DAES / INEP (Avaliação N° 132840), Processo
N° 201510045), cujo objeto era o ato regulatório de renovação de reconhecimento do Curso de CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS na modalidade bacharelado da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA, campus Itaqui, Itaqui, Rio
Grande do Sul, foi oficializada a referida avaliação. 

 Os avaliadores se contactaram para estabelecimento de uma agenda de trabalho. Foram realizados contatos com a IES, a fim de
divulgar e aprovar a agenda de trabalho. Essa agenda foi enviada e aprovada pela instituição. Os avaliadores tiveram acessos às
informações postadas pelas IES no ambiente e-MEC, onde foi possível uma leitura prévia destes documentos. 

 O curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA, campus Itaqui, Itaqui,
Rio Grande do Sul é oferecido na modalidade presencial com 50 vagas anuais oferecido no período integral com uma carga horária total
de 2610 horas. O curso não apresenta Diretrizes Curriculares Nacionais.

  
No dia 20 de maio de 2018, a Comissão de Avaliação designada deslocou-se para a cidade sede da IES. Após a chegada dessa comissão
à IES, em 21/05/2018, às 08 h 30 min, constatou-se a coerência entre o endereço de visita e aquele constante no oficio de designação.
Da mesma forma, antes da abertura do instrumento para iniciar a avaliação, essa comissão leu as informações no despacho saneador,
onde constava uma informação de discrepância de carga horária registrada pela IES e o PPC. A comissão questionou este fato com a
IES, onde a coordenadora comprovou que o procurador institucional corrigiu este fato no sistema e-Mec . A comissão iniciou-se os
trabalhos de avaliação in loco. 

 A comissão reuniu-se na sala 202 do prédio acadêmico I onde estiveram presentes a coordenadora do curso, a diretora em exercício do
campus, a coordenadora acadêmica em exercício, o coordenador administrativo, o pró-reitor de graduação e o vice-reitor. O vice-reitor
e a diretora em exercício do campus fizeram um breve histórico e apresentação sobre a IES, seguida de uma apresentação do curso
pela coordenadora. Os avaliadores se apresentaram e foram explicitados os objetivos da avaliação e visita in loco. Após essa etapa da
reunião inicial, a comissão reuniu-se reservadamente para iniciar os trabalhos de análise documental preliminar, onde se analisou
detalhadamente os documentos postados pela IES (PDI, PPC, relatórios, documentação de professores, regulamentos, dentre outros). 

 Durante este primeiro dia ainda na parte da manhã, além da análise criteriosa da documentação inicial, foram realizadas as reuniões
separadas com a coordenadora do curso e com os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Após o almoço foram realizadas
visitas aos ambientes físicos da Instituição, como banheiros, laboratórios didáticos, de informática, secretarias, gabinete de professores,
laboratórios específicos, salas de aula, Núcleo de apoio ao discente (Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NUDE) e também a
biblioteca, onde foi feita a conferência do acervo bibliográfico. Também, foram realizadas reuniões separadas com os membros da CPA,
com os discentes e com os docentes do curso. No primeiro dia, os trabalhos foram encerrados por volta das 19 h e 20 min, conforme a
agenda proposta. No dia seguinte, 22 de maio de 2018 às 08:30 h, a comissão iniciou os trabalhos na IES onde procedeu-se à
continuidade e conferência da análise documental e preenchimento do formulário eletrônico de avaliação. No final da tarde desse dia a
comissão se reuniu novamente com a direção do Centro, com a coordenadora do curso, coordenador administrativo e o vice -reitor para
a reunião de encerramento, cumprindo assim na íntegra toda a agenda previamente proposta. Os trabalhos foram encerrados neste dia
às 17 h e 45 min. 

 Conforme recomendação do INEP a comissão realizou também a auto-avaliação no período estipulado.
 

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo ininterrupto do docente com
o curso (em meses)

ADRIANA PIRES SOARES
BRESOLIN Doutorado Integral Estatutário 58 Mês(es)

Aline Tiecher Doutorado Integral Estatutário 38 Mês(es)

ANGELITA MACHADO LEITAO Doutorado Integral Estatutário 59 Mês(es)

Cesar Alberto Ranquetat
Junior Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

FERNANDA ASSUMPCAO
FIORDA Doutorado Integral Estatutário 3 Mês(es)

GERALDO LOPES CROSSETTI Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

GILBERTO RODRIGUES LISKA Doutorado Integral Estatutário 2 Mês(es)



Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo ininterrupto do docente com
o curso (em meses)

GRACIELA SALETE
CENTENARO Doutorado Integral Estatutário 63 Mês(es)

GUSTAVO PETRI GUERRA Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Leomar Hackbart da Silva Doutorado Integral Estatutário 84 Mês(es)

LEUGIM CORTEZE ROMIO Mestrado Integral Estatutário 30 Mês(es)

LUCIANA ZAGO ETHUR Doutorado Integral Estatutário 86 Mês(es)

MARINA PRIGOL Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

PAULA FERNANDA PINTO DA
COSTA Mestrado Integral Estatutário 69 Mês(es)

PAULA FERREIRA DE ARAUJO
RIBEIRO Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es)

Rogerio Rodrigues de Vargas Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

SIMONE MORAES DA SILVA
NOREMBERG Doutorado Integral Estatutário 44 Mês(es)

TIAGO ANDRE KAMINSKI Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es)

VALCENIR JUNIOR MENDES
FURLAN Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas
Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

4.000

1.1.
Contexto educacional 4

Justificativa para conceito 4:O PPC contempla muito bem as demandas de natureza econômica, social, cultural
política e ambiental. De acordo com o PPC, a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) é resultado da reivindicação
da comunidade da região, que encontrou apoio na política de expansão e renovação das Instituições Federais de
Educação Superior pelo governo federal. A Universidade surgiu com o intuito de contribuir com a região em que se
encontra na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que consiste de um extenso território, com potencial para o
desenvolvimento socioeconômico, inclusive de acesso à educação com melhor qualidade, além de contribuir com a
integração e o desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. Ainda segundo o PPC, a
educação viabiliza o desenvolvimento regional, atendendo a duas metas 1) interiorização da educação pública,
preenchendo lacunas geográficas e ocupando espaços em regiões nas quais as carências impedem o acesso de
populações ao ensino superior, consequentemente, ao desenvolvimento; 2) criação de condições para aumentar o
percentual de estudantes matriculados no ensino superior público com relação ao total dos estudantes matriculados no
País. O benefício social da existência de uma instituição de ensino superior pública nesta região é muito maior do que
somente a formação de profissionais de nível superior, pois trata-se da interação com a comunidade e com o mercado, e
as transformações ocorridas ao longo do tempo em todos os agentes e fatores envolvidos. Durante a avaliação, foi
ressaltado o potencial transformador do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos por se tratar de um curso com
mercado de trabalho consolidado, uma vez que nesta região existem grandes empresas, direcionadas a esse segmento
da economia, como por exemplo, as maiores indústrias beneficiadoras de arroz do Brasil.

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 4

Justificativa para conceito 4:As políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão estão contempladas no curso
através da participação dos acadêmicos em projetos institucionais coordenados por docentes e técnicos administrativos.
Essas politicas visam qualificar o desempenho acadêmico, aprimorar as condições de estudo, reduzir a evasão, propiciar
a permanência dos estudantes na UNIPAMPA, além de promover a integração entre docentes, discentes e a comunidade,
bem como prepara-los para a atuação profissional. Nesse contexto, citam-se os dois programas institucionais da
UNIPAMPA contemplados pelo curso e citados no PPC: a) Programa de Bolsas de Desempenho Acadêmico
(PBDA)/Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA): implantado em 2008 como PBDA, a partir de 2015 passou a
ser denominado de PDA; o programa é focado na proposição de atividades de formação acadêmica nas modalidades de
ensino, pesquisa e extensão, prevendo inclusive a concessão de bolsas em cinco modalidades: Iniciação ao Ensino
(Projeto de Ensino); Iniciação ao Ensino (Monitoria); Iniciação à Pesquisa; Iniciação à Extensão; b) Programa de Bolsas
de Iniciação à Pesquisa (PBIP): disponibiliza bolsas apenas na modalidade de pesquisa, visando o engajamento de
discentes de graduação em pesquisas científicas, complementando sua formação acadêmica e contribuindo com sua
permanência na UNIPAMPA. O PBIP tem o diferencial de atender preferencialmente os projetos de pesquisadores da
UNIPAMPA com pouca experiência em orientação de iniciação científica; A inserção dos alunos nesses projetos se dá por
meio de editais previamente divulgados para a comunidade acadêmica.

1.3. Objetivos do curso 3

Justificativa para conceito 3:A comissão verificou que os objetivos do curso apresentam boa coerência, em uma
análise sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional.
De acordo com o PPC, o curso de graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos objetiva formar um profissional que,
além de deter o conhecimento dos alimentos sob todos os aspectos tecnológicos, bioquímicos, toxicológicos, higiênico-
sanitários e sensoriais, tenha a capacidade de identificar problemas e formular soluções para atuar na cadeia produtiva
alimentar, desde a propriedade rural até a mesa do consumidor, sugerindo ações que visem a melhoria da alimentação
da população de acordo com princípios de sustentabilidade e da ética profissional. Ressalta-se que durante a visita in
loco, foi sinalizado pela IES que a estrutura curricular do curso, bem como a carga horária do mesmo, serão modificadas
(PPC em fase de aprovação nos Órgãos Superiores da IES).

1.4. Perfil profissional do egresso 4



Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas
Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

4.000

Justificativa para conceito 4:O perfil profissional expressa, muito bem, as competências do egresso do curso de
Ciência Tecnologia de Alimentos. De acordo com o PPC, IES proporciona uma sólida formação acadêmica generalista e
humanística aos seus egressos. Ainda de acordo com o PPC, o Bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos deverá
conhecer e identificar as demandas da cadeia produtiva e do consumidor, atuando no sistema alimentar nas etapas
inerentes ao processamento e conservação dos alimentos, tecnologia de processamento, análise, distribuição,
comercialização, fiscalização e consumo. O egresso terá perfil empreendedor, e atuará de acordo com os princípios da
sustentabilidade e da ética profissional. Pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e
econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso estejam
contempladas no PPC) 3

Justificativa para conceito 3:A estrutura curricular implantada no curso de Ciência e Tecnologia da UNIPAMPA
contempla, de forma suficiente, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade,
acessibilidade pedagógica, compatibilidade da carga horária total e articulação da teoria com a prática. O curso de
Ciência e Tecnologia de Alimentos não apresenta ainda Diretrizes Curriculares Nacionais, entretanto, foi informado pela
coordenação, que o mesmo segue a Resolução No. 2 de 18 de Junho de 2007, MEC, Artigo 2, item a, grupo de carga
horária mínima de 2400h, uma vez que foi baseado na carga horária mínima para o bacharelado de química, tendo em
vista que o profissional egresso será credenciado pelo Conselho Regional de Química. Ressalta-se que durante a visita, a
coordenadora e os membros do NDE relataram que o PPC foi avaliado e atualizado e encontra-se em fase de aprovação
pelos Órgãos Superiores da IES. Nesta atualização ocorreram criação e alteração de ementas de componentes
curriculares, alteração de carga horária de componentes curriculares e alteração da carga horária do curso, que passará
de 2610 horas para 2715 horas (sendo que o tempo de integralização não será alterado). Além disto, o novo PPC
contempla de forma mais efetiva os requisitos legais e normativos. A flexibilidade da matriz curricular (total de 174
créditos) se dá através dos Componentes Curriculares Complementares (8 créditos) e das atividades Complementares
de Graduação (6 créditos). Em reuniões com os discentes e docentes, foram relatados a existência de trabalhos
interdisciplinares. A pesquisa e a extensão do curso não estão muito bem especificadas no PPC. Entretanto, de acordo
com o relatado pela Coordenadora do Curso, todos os projetos desenvolvidos estão registrados junto ao Sistema de
Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE). Alguns desses projetos contam com o apoio
Institucional através do Programa Desenvolvimento Acadêmico (PDA). Ainda de acordo com a Coordenadora, a
participação dos alunos em projetos de ensino, pesquisa e extensão também é estimulada através de Programas
Institucionais.

1.6. Conteúdos curriculares 4

Justificativa para conceito 4:Os conteúdos curriculares implantados no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da
UNIPAMPA possibilitam, muito bem, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: atualização, acessibilidade, adequação das cargas horárias (em horas), bibliografia,
conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações
étnico-raciais e cultura afro-brasileira, africana e indígena. As abordagens das políticas de educação ambiental, de
educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-
brasileira, africana e indígena estão relacionadas em conteúdo de disciplinas e de forma transversal em ações da
Instituição.

1.7. Metodologia 4

Justificativa para conceito 4:As atividades pedagógicas apresentam muito boa coerência com a metodologia
implantada, inclusive em relação aos aspectos referentes à acessibilidade pedagógica e atitudinal. Em reuniões com os
discentes eles se manifestaram muito satisfeitos com a conduta adotada pelos docentes nos processos de aprendizagem
e avaliação. Manifestaram satisfação com o atendimento e as informações que recebem na Instituição.

1.8. Estágio curricular supervisionado   Obrigatório para os cursos que contemplam estágio no PPC. NSA para
cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a
obrigatoriedade de estágio supervisionado.

5

Justificativa para conceito 5:O curso não apresenta DCN, entretanto está previso no seu PPC e na matriz curricular ,
a obrigatoriedade do estágio supervisionado (300 horas). Assim, na avaliação foi verificado que o estágio curricular
supervisionado implantado está regulamentado e institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, existência de convênios, quanto a forma de apresentação,
orientação, supervisão e coordenação. A caracterização e definição do estágio curricular obrigatório na IES são
determinadas na Resolução No. 20 (UNIPAMPA 2010) cuja regulamentação está balizada na Resolução No. 29
(UNIPAMPA 2011).

1.9. Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de escolas da Educação Básica   Obrigatório para
Licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de licenciatura. O curso em avaliação é na modalidade
bacharelado.

1.10. Estágio curricular supervisionado - relação entre licenciandos, docentes e supervisores da rede de
escolas da Educação Básica   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de licenciatura. O curso em avaliação é na modalidade
bacharelado.

1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para dos
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de licenciatura. O curso em avaliação é na modalidade
bacharelado.

1.12. Atividades complementares   Obrigatório para os cursos que contemplam atividades complementares no
PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não
preveem a obrigatoriedade de atividades complementares.

5
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Justificativa para conceito 5:O curso não apresenta DCN, entretanto está previso no seu PPC e na matriz curricular o
desenvolvimento de atividades complementares (90 horas). Assim, na avaliação foi verificado que as atividades
complementares implantadas estão regulamentadas e institucionalizadas, de maneira excelente, considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento. As
atividades complementares são denominadas no âmbito do curso de Atividades Complementares de Graduação (ACGs)
onde são classificadas em 4 grupos: (i) Atividades de Ensino; (ii) Atividades de Pesquisa; (iii) Atividades de Extensão;
(iv) Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão. O discente deve cumprir, no mínimo, 10% (dez por cento) da
carga horária total das ACGs em cada um dos grupos, como requisito obrigatório para a integralização curricular e para
a colação de grau

1.13. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   Obrigatório para os cursos que contemplam TCC no PPC. NSA
para cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a
obrigatoriedade de TCC.

5

Justificativa para conceito 5:O curso não apresenta DCN, entretanto está previso no seu PPC e na matriz curricular a
obrigatoriedade do Trabalho de conclusão de curso (TCC), com 60 horas (4 créditos). Assim, essa comissão verificou in
loco que trabalho de conclusão de curso implantado está regulamentado e institucionalizado, de maneira excelente,
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e
coordenação. O TCC do curso, de caráter individual e orientado por um docente do campus, pode ser apresentado na
forma de revisão bibliográfica, estudo de caso e execução de projeto de pesquisa, executado segundo as normas
metodológicas das comunicações científicas, conforme a ABNT. A avaliação do desempenho do aluno no TCC segue o
disposto no artigo 118 da Resolução nº 29 da IES (UNIPAMPA, 2011), com efetiva observância de níveis de
complexidade e exigência compatíveis ao ensino de graduação na área de alimentos.

1.14. Apoio ao discente 4

Justificativa para conceito 4:A IES apresenta diversos programas de apoio institucionalizados com Resoluções
próprias, como por exemplo Programa de Apoio à Instalação Estudantil (PBI),Programa de Apoio à Participação Discente
em Eventos (PAPE), Programa de Educação Tutorial (PET), além de editais para participação em atividades de pesquisa,
exensão e gestão. Assim, o apoio ao discente implantado contempla muito bem os programas de apoio extraclasse e
psicopedagógico, de acessibilidade, de atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades
complementares e de participação em centros acadêmicos e intercâmbios.

1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3

Justificativa para conceito 3:As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das
avaliações externas , no âmbito do curso, estão implantadas de maneira suficiente. Existe um CPA institucional e local,
regulamentada, entretanto a comissão não verificou ações de destaque e participação ativa da comunidade no
desenvolvimento e implementação dessas ações no âmbito do curso.

1.16. Atividades de tutoria   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam 20%
da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059 de 10 de dezembro de
2004. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é na modalidade presencial.

1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 4

Justificativa para conceito 4:No âmbito do curso, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) implantadas no
processo de ensino-aprendizagem permitem, de maneira muito boa, a execução do projeto pedagógico do curso e a
garantia da acessibilidade e do domínio das TICs. A UNIPAMPA disponibiliza o ambiente virtual de aprendizagem Moodle
e outras ferramentas digitais, as quais os docentes utilizam como ferramentas didáticas para enriquecer o
desenvolvimento de atividades, materiais pedagógicos e avaliações. Também é utilizado o portal da UNIPAMPA, onde os
discentes têm acesso ao material de aula e ao mural de informações, sendo disponível em:
http://aqui.itaqui.unipampa.edu.br/materialaula/dashboard/site. No campus Itaqui, estão disponíveis na biblioteca livros
em Braille em mídia digital como recurso pedagógico para questões que visem à igualdade das pessoas com deficiência.
O sistema wifi está disponível, ainda que seu sinal seja interrompido frequentemente.

1.18. Material didático institucional   Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais que não
contemplam material didático institucional no PPC. (Para fins de autorização, considerar o material didático
institucional disponibilizado para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é na modalidade presencial.

1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   Obrigatório para cursos a distância. NSA
para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes
no PPC.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é na modalidade presencial.

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 4

Justificativa para conceito 4:No âmbito do curso, os procedimentos de avaliação implantados nos processos de
ensino-aprendizagem atendem, muito bem, à concepção do curso definida no seu Projeto Pedagógico ( PPC). Foi
verificado que o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos utiliza metodologias e critérios para acompanhamento e
avaliação do processo ensino-aprendizagem de maneira processual, contínua e cumulativa, de acordo com o plano de
ensino de cada componente curricular em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela
IES e com a Resolução nº 29 de 28 de abril de 2011. De acordo com o PPC, o discente que alcançar a nota final igual ou
maior a 6,0 (seis) nas atividades de ensino, incluídas as atividades de recuperação de ensino, além de frequência
mínima de 75% da carga horária da disciplina, será considerado aprovado. Ressalta-se que está assegura a realização
de atividades de recuperação de ensino. Essas essas atividades de recuperação devem ser oferecidas ao longo do
semestre, conforme o respectivo plano de ensino. Reserva-se ao professor o direito de definir quais as atividades de
recuperação que serão adotadas, bem como o tempo previsto para a execução das mesmas. De acordo com o relatado,
o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos ainda não teve nenhum caso de aluno com deficiência para considerar as
diferenças de desenvolvimento e aprendizagem. Caso isso aconteça, os instrumentos avaliativos inclusivos serão
considerados para que aconteçam as adaptações metodológicas e de conteúdo estabelecidas. Neste contexto, o campus
Itaqui conta com o Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE), que é um setor vinculado à Coordenação
Acadêmica, responsável pelo apoio pedagógico.
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1.21. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de análise:
disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com capacidade de
absorção de um número de alunos equivalente à matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais
leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular
do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e secundário
capaz de diagnosticar, tratar as principais doenças e apto a referir casos que necessitem cuidados
especializados)

4

Justificativa para conceito 4:A comissão verificou que o número de vagas implantadas para o curso de ciência e
tecnologia de alimentos da UNIPAMPA atende muito bem à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura
da IES. São ofertadas 50 vagas anuais, com previsão de ingresso no primeiro semestre anual, através do processo
seletivo SiSU. O ingresso nos cursos da UNIPAMPA é regido por editais específicos, com base nas Portarias Normativas
n° 2 e n° 6 do Ministério da Educação e na Resolução nº 29, de 28 de abril de 2011 da UNIPAMPA.

1.22. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas. NSA para os demais que
não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é na modalidade bacharelado e não contempla integração com
as redes públicas de ensino no PPC.

1.23. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS - relação alunos/docente   Obrigatório
para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a integração com o sistema local e regional de
saúde/SUS. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.

1.24. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS – relação alunos/usuário   Obrigatório
para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a integração com o sistema local e regional de
saúde/SUS. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.

1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de medicina.

1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde   Obrigatório para os cursos da área da saúde. NSA
para Medicina e demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.

1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para demais
cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:o curso em avaliação é na modalidade bacharelado.

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Plano
de Desenvolvimento Institucional, Políticas de Formação Docente, Formulário Eletrônico preenchido
pela IES no e-MEC, Documentação Comprobatória e Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de
Tecnologia, quando couber.

4.640

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 5

Justificativa para conceito 5: NDE do Curso está devidamente instituído e regulamentado. Através da análise de
documentos e da reunião com seus membros, a comissão verificou que o NDE participa de forma excelente da
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. As reuniões do NDE ocorrem frequentemente (média de
3 reuniões/semestre). Os membros do NDE participaram ativamente da construção do PPC.

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5

Justificativa para conceito 5:A atual coordenadora do Curso, professora Aline Tiecher, possui graduação em Química
Industrial de Alimentos pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (2008), mestrado em
Ciência e Tecnologia Agroindustrial (2010) e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2013), ambas pela
Universidade Federal de Pelotas. A mesma mostrou ter excelente conhecimento sobre o curso (matriz do Curso,
requisitos legais e normativos) e sobre o funcionamento da IES. Participa de Órgãos Colegiados da IES (Comissões dos
Cursos e Ciência e Tecnologia de Alimentos e do Curso de Agronomia; Comissão Local de Ensino e Conselho do Campus)
e do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Em reunião com discentes e docentes a coordenadora foi muito bem avaliada.

2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a)   (Para
casos de CST, as experiências de gestão acadêmica dos coordenadores de curso em nível técnico - Ensino
Básico -  também podem ser consideradas, englobando todos os setores envolvidos com ensino, pesquisa e
extensão, em qualquer nível)

3

Justificativa para conceito 3:A coordenadora do Curso possui 4,5 anos de experiência no magistério superior e 1,5
anos de experiência em gestão acadêmica.

2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso   Obrigatório para cursos presenciais. NSA para
cursos a distância. 5

Justificativa para conceito 5:A Coordenadora possui contrato em regime de trabalho de dedicação exclusiva (40
horas, sendo 11 horas em sala de aula, 16 horas dedicadas à Coordenação (sendo oito horas de atendimento ao aluno),
8 horas dedicadas a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão e 5 horas de Planejamento. Sendo assim, a relação entre o
número de vagas anuais autorizadas (50) e as horas semanais dedicadas à coordenação é igual a 3,13.

2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (presencial).

2.6. Titulação do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5
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Justificativa para conceito 5:O Curso de Ciência de Alimentos da UNIPAMPA possui atualmente 26 professores, sendo
que uma professora encontra-se em licença maternidade, um professor está afastado para qualificação e uma professora
é substituta. Dos professores do Curso, 2 são mestres e 24 são doutores. Ressalta-se que durante a visita verificou-se a
presença de 7 docentes doutores com regime de trabalho de dedicação exclusiva (40 horas) não relacionados no sistema
e-mec, a saber: 1) Ana Letícia Vargas; 2) Augusto Freitas; 3) Elaine Fortes; 4) Joice Silveira; 5) José Carlos Corrêa; 6)
Marina Prigol; 7) Vinícius Piccin e a professora substituta Flávia Nora (mestre, 20 horas, regime parcial).

2.7. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

5

Justificativa para conceito 5:No Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 92% dos seus docentes (24) são
doutores.

2.8. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os docentes
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para
os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que
50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a 60% e menor que
70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou igual a 80%)

5

Justificativa para conceito 5:No Curso observou-se que 100% dos docentes (26 professores) possuem regime de
trabalho parcial ou integral.

2.9. Experiência profissional do corpo docente   (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para
egressos de cursos de licenciatura.   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da
seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40%
e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui,
pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito
5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)

3

Justificativa para conceito 3:No Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UNIPAMPA, verificou-se que 58% dos
docentes possuem experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) maior ou igual a 2 anos.

2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica   (para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se licenciaturas)  
Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização, considerar os docentes
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para
os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que
40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5
anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou
igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo
menos, 5 anos)  

5

Justificativa para conceito 5:No Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UNIPAMPA, verificou-se que 81% dos
docentes possuem experiência no magistério superior maior ou igual a 3 anos.

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas    Obrigatório para cursos a distância (relação
entre o número de docentes - 40h em dedicação à EaD - e o número de vagas). NSA para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (presencial).

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5

Justificativa para conceito 5:Na IES existem as "Comissões de Curso", órgão que tem por finalidade viabilizar a
construção e implementação do Projeto Pedagógico doe Curso. Neste Órgão são discutidos temas relacionados ao Curso,
bem como seu planejamento, execução, além da avaliação das atividades acadêmicas. As Comissões estão devidamente
está devidamente normatizadas no Regimento da IES (Resolução n 05/2010), onde são definidas sua composição (é
constituído pelo Coordenador do Curso, por todos os docentes que atuam no Curso, por representação discente eleita
por seus pares e por representação dos servidores técnico-administrativos em educação atuante no Curso, eleita por
seus pares). A Comissão reuni-se mensalmente.

2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização, considerar os docentes
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5

Justificativa para conceito 5:No Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UNIPAMPA, 3% (1 professore) não
possuem produção nos últimos três anos; 8% (2 professores) têm de 1 a 3 produções 8% (2 professores) têm de 4 a 6
produções; 8% (3 professores) têm de 7 a 9 produções e 73% (19 professores) têm mais de 9 produções no período.

2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso   (Para fins de autorização, considerar os tutores
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do
curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (presencial).

2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de autorização, considerar os
tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)
  Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total
do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (presencial).

2.17. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   Obrigatório para cursos a
distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais.

NSA
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Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (presencial).

2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Exclusivo para o curso de Medicina.
NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica   Exclusivo para o curso de
Odontologia. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde
que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos . NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes
Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia,
quando couber. Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

3.900

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de autorização, considerar os
gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

3

Justificativa para conceito 3:Essa comissão verificou in loco que os gabinetes de trabalho implantados para os
docentes em tempo integral são suficientes, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação e comodidade. De uma forma geral, os gabinetes são compartilhados entre 2, 3, 4 ou 6 professores.

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 3

Justificativa para conceito 3:A comissão verificou in loco que espaço destinado às atividades de coordenação do curso
é suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, a dimensão, equipamentos, conservação, e atendimento
aos alunos e aos professores. A sala da coordenação do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos conta com gabinete
de trabalho, de 21,76 m2 compartilhado com a coordenação do curso de Nutrição. esta sala apresenta-se limpa, boa
ventilação, iluminação adequada e contém equipamentos de informática. Entretanto, não se observou privacidade para o
atendimento de alunos/docentes com assuntos particulares, embora a coordenada informou que este fato não era um
problema.

3.3. Sala de professores   (Para fins de autorização, considerar a sala de professores implantada para os
docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para
IES que possui gabinetes de trabalho para 100% dos docentes do curso.

NSA

Justificativa para conceito NSA:A IES apresenta gabinetes de trabalho compartilhados para todos os docentes do
curso em tempo integral.

3.4. Salas de aula   (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para o primeiro ano do
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 4

Justificativa para conceito 4:As salas de aula implantadas para o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da
UNIPAMPA são muito boas, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de
alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas autorizadas, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. A comissão verificou também que todas as salas
apresentam data-show, quadros a giz ou pincel bem conservados e em todos corredores de acesso as salas de aula
apresentam extintores de incêndio, garantindo maior segurança.

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios de
informática implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

4

Justificativa para conceito 4:O curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UNIPAMPA utiliza um laboratório de
acesso à informática o qual atende muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, wi-fi,
política de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. O laboratório conta com uma área
total de 62,72 m2 com capacidade para 30 alunos, contendo 31 computadores, todos com acesso wi-fi. Foi informado
que para as aulas a turma é dividida.

3.6. Bibliografia básica   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia básica disponível para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Nos cursos que
possuem acervo virtual (pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por
exemplar físico passa a figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 – de 13 a 19 vagas
anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais   Procedimentos para
cálculo: Identificar as unidades curriculares (disciplinas) do curso, identificar os títulos (livros) da bibliografia
básica em cada unidade, localizar o quantitativo (nº de exemplares) de cada título relacionado, dividir o nº de
vagas pelo somatório de exemplares em cada disciplina, calcular a média dos resultados das divisões
anteriores.   Caso algum título da bibliografia básica atenda a outro(s) curso(s), é necessário dividir o total de
vagas do(s) outro(s) curso(s) pelo total de exemplares do título e recalcular a média considerando esses
valores.

5

Justificativa para conceito 5:Todo a acervo da biblioteca está tombado e catalogado no sistema eletrônico. Os
estudantes têm acesso ao acervo existente por meio de suas contas no portal acadêmico ou por aplicativos (GURI), na
IES ou em qualquer lugar que tenha acesso a internet. Cada unidade curricular básica do Curso de Ciência e Tecnologia
de Alimentos da UNIPAMPA possui pelo menos 3 títulos, sendo que a média de exemplares por título é de 36,18.
Considerando o ingresso de 50 estudantes por ano (vagas autorizadas), temos aproximadamente um exemplar para
1,38 vagas.

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia complementar
disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 4
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Justificativa para conceito 4:Em relação a Bibliografia Complementar, das 52 unidades curriculares 60 % possui 5
títulos, sendo que cada título possui no mínimo dois exemplares ou acesso virtual e 40% possui uma média de 3 títulos
por unidade curricular.

3.8. Periódicos especializados   (Para fins de autorização, considerar os periódicos relativos às áreas do
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para fins de
autorização, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:   Conceito 1 – menor que 3 títulos
Conceito 2 – maior ou igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 –
maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12

5

Justificativa para conceito 5:A IES possui acesso ao portal de Periódico Capes, o que supre as demandas por
periódicos especializados.

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não utilizam laboratórios
especializados.   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados para
o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é obrigatório verificar a
Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia
é obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital
Veterinário e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

3

Justificativa para conceito 3:O Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos conta com seguintes laboratórios
especializados utilizados para a realização das aulas práticas, atividades de pesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso:
a) f) Laboratório de Química I; b) Laboratório de Química II; c) Laboratório de Processamento de Alimentos I; d)
Laboratório de Processamento de Alimentos II; e) Laboratório de Biologia; f) Laboratório de Fitopatologia: Morfologia
Vegetal, g) Laboratório de Informática. Além desses laboratórios, estão disponíveis para a realização de atividades de
pesquisa do Curso e/ou demonstrações em aulas práticas os Laboratórios de Análise Instrumental I e II. De forma geral,
durante a visita em loco, considerando as 50 vagas anuais autorizadas, foi possível concluir que os laboratórios atendem
de maneira suficiente às necessidades do curso (aulas práticas e projetos).

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não utilizam laboratórios
especializados.   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados para
o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é obrigatório verificar a
Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia
é obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital
Veterinário e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

3

Justificativa para conceito 3:A comissão verificou in loco que os laboratórios especializados implantados para o curso
de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UNIPAMPA, se apresentam bem iluminados, limpos, climatizados e com boas
condições de uso. Apresentam normas de funcionamento, utilização e segurança e atendem, de maneira suficiente, em
termos de qualidade, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao currículo, acessibilidade,
atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos. Todos os equipamentos disponíveis estão patrimoniados e
todos laboratórios apresentam extintores de incêndio.

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços   NSA para cursos que não utilizam laboratórios
especializados.   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados para
o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a
distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é obrigatório verificar a
Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia
é obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital
Veterinário e a Fazenda Escola.   Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Os laboratórios utilizados para o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da
UNIPAMPA não apresenta Laboratórios didáticos especializados para a prestação de serviços.

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)   Obrigatório para cursos a
distância. NSA para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso é presencial.

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os demais
cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de direito.

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação   Obrigatório para cursos
de Direito. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso de direito.

3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados   Obrigatório para cursos da área da saúde
que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos.   (Para o curso de Medicina, verificar o cumprimento da
Portaria MEC/MS 2.400/07)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que
contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.

3.17. Biotérios   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.

3.18. Laboratórios de ensino para a área da saúde   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que
contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.
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3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no
PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no
PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se trata de curso na área de saúde.

3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)   Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a
realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 5

Justificativa para conceito 5:A Universidade Federal do Pampa possui Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), desde
2009, quanto teve aprovação do registro junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) através do ofício
3210/CNS/GM/MS. A constituição do CEP teve seus membros indicados pela Portaria de Instauração n° 728/2009, em
09 de novembro de 2009. O CEP da UNIPAMPA é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de
todas as pesquisas envolvendo seres humanos da Instituição.

3.22. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)   Obrigatório para todos os cursos que contemplem no
PPC a utilização de animais em suas pesquisas. NSA

Justificativa para conceito NSA:NO PPC do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UNIPAMPA não contempla a
utilização de animais em suas pesquisas.

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso   NSA para cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais NSA

Justificativa para conceito NSA:Não existem Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso em avaliação.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica , conforme disposto na Resolução CNE/CEB 4/2010  
NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é na modalidade bacharelado.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena , nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº
10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº
3/2004.

Sim

Justificativa para conceito Sim:Os requisitos legais e normativos para a Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena são discutidos nos componentes curriculares de Sociologia e
Iniciação à Ciência e Tecnologia de Alimentos e Ética Profissional. Além disso, a UNIPAMPA conta com uma Comissão
Especial de estudos sobre a "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena" (HiCABI) regido pela Resolução N 161/2016
do CONSUNI, que disciplina a criação, a organização e o funcionamento dos NEABis no âmbito multicampi da UNIPAMPA.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos , conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8,
de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. Sim

Justificativa para conceito Sim:Os requisitos legais e normativos para a Educação em Direitos Humanos são
discutidos nos componentes curriculares de Sociologia e Iniciação à Ciência e Tecnologia de Alimentos e Ética
Profissional. Ainda de acordo com o PPC, o tema é abordado de forma geral e transversal em todos os eixos
norteadores.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista , conforme disposto na Lei N° 12.764,
de 27 de dezembro de 2012. Sim

Justificativa para conceito Sim:Verificou-se a existência de uma preocupação na IES quanto a essa temática. A
UNIPAMPA estruturou o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NINA), com o objetivo de promover uma educação inclusiva
que garanta ao aluno com deficiência e com necessidades educacionais especiais o acesso, a permanência e o sucesso
acadêmico. Cada Campus da UNIPAMPA conta ainda com o Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) , que tem
em sua equipe Pedagogo, Assistente Social e Técnico em assuntos educacionais , e auxilia o aluno oferecendo um
atendimento educacional especializado.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.6. Titulação do corpo docente   (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) Sim

Justificativa para conceito Sim:Dos 26 professores do Curso, 24 são doutores (92%) e 2 são mestres (8%).

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE)   (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)   NSA para cursos
sequenciais Sim
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Justificativa para conceito Sim:O NDE do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UNIPAMPA é atuante,
regulamentado (Resolução n 97 de 19 de março de 2015/Conselho Universitário UNIPAMPA), possui regimento interno, e
é formado por nove professores nomeados pela Portaria no 1627 de 28 de novembro de 2016 (ressalta-se que no
período da avaliação uma professora encontra-se afastada em licença maternidade), sendo que 100% de seus membros
possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação Stricto sensu e regime de trabalho em tempo
integral.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia   (Portaria Normativa N° 12/2006)   NSA para
bacharelados, licenciaturas e sequenciais NSA

Justificativa para conceito NSA:o curso em avaliação é de bacharelado.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.9. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia   (Portaria N°10, 28/07/2006;
Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3, 18/12/2002)   NSA para bacharelados, licenciaturas e
sequenciais

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é um bacharelado.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.10. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas     Resolução CNE/CES N° 02/2007
(Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CP Nº 1/2006 (Pedagogia). Resolução CNE/CP N° 1/2011 (Letras). Resolução CNE
N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada)   NSA para tecnológicos
e sequencias

Sim

Justificativa para conceito Sim:O curso possui uma carga horária de 2610 horas-relógio.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.11. Tempo de integralização   Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial).
Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho
de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada)   N SA para tecnológicos e sequenciais

Sim

Justificativa para conceito Sim:O tempo de integralização mínimo previsto no PPC é de 4 anos (8 semestres) e o
máximo de 6 anos (12 semestres).

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida , conforme disposto na
CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N°
5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.

Sim

Justificativa para conceito Sim:Na IES existem elevadores para acesso em toda estrutura existente, além de
banheiros adaptados. Não foi observado a presença de piso tátil.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.13. Disciplina de Libras   (Dec. N° 5.626/2005) Sim

Justificativa para conceito Sim:A disciplina de libra está prevista com Componente Curricular Complementar
(optativa) com carga horaria aula de 60 horas.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.14. Prevalência de avaliação presencial para EaD   (Dec. N° 5.622/2005, art. 4°, inciso II, § 2°)   NSA para
cursos presenciais NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso avaliado é um bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos modalidade
presencial.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.15. Informações acadêmicas   (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa
MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010) Sim

Justificativa para conceito Sim:As informações acadêmicas são disponibilidades de forma virtual
(http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/) e de forma impressa.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.16. Políticas de educação ambiental   (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de
junho de 2002) Sim



Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas
Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

4.000

Justificativa para conceito Sim:Os conteúdos pertinentes às políticas de Educação Ambiental são abordados nos
componentes curriculares de "Gestão Ambiental de Águas, Efluentes e Resíduos na Indústria de Alimentos" e "Iniciação
Científica e Tecnologia de Alimentos e Ética Profissional", "Química", "Embalagem de Alimentos" e "Ciência e Tecnologia
de Leite e Derivados".

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.17. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
curso de licenciatura, de graduação plena.     Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial
em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura - e formação continuada).   NSA para bacharelados, tecnológicos e sequenciais  

NSA

Justificativa para conceito NSA:Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Critério de análise:

A IES se manifestou em relação ao requisito?

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A comissão, composta pelo Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva (Coordenador) e Profa. Dra. Maria Aparecida Vieira Teixeira Garcia, realizou
a avaliação in loco no período de 20 a 23 de maio de 2018 para o ato regulatório de renovação de reconhecimento do curso de
Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus Itaqui, Itaqui, RS.

  
A avaliação da dimensão 1, Didático-Pedagógica, foi realizada por meio da leitura e análise do PDI, do PPC do curso, da verificação das
informações do Formulário Eletrônico enviado ao MEC, assim como também por meio das reuniões com docentes, discentes, servidores
técnico-administrativos, CPA, NDE e coordenadora. 

  
A dimensão 2, Corpo Docente, foi verificada por meio da documentação (documentos físicos/comprovantes ou anexados no
instrumento), assim como pelas reuniões com docentes, discentes, técnicos-administrativos, CPA, NDE e coordenadora. 

  
A dimensão 3, Infraestrutura da IES, foi avaliada por meio dos documentos anexados, no PCC e das visitas in loco a todas as
instalações utilizadas pelo curso na IES. Foram visitadas as instalações da administração, secretaria, salas de aula, laboratórios
específicos do curso, biblioteca (com contagem do acervo específico da bibliografia do curso), áreas administrativas, sala do
coordenador, gabinetes de professores, laboratórios de informática, sanitários e áreas comuns. 

 Ao final da avaliação, tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, esta
comissão atribuiu as notas e, em consequência, foram gerados os seguintes conceitos por Dimensão:

  
Dimensão 1 (Organização Didático-Pedagógica) conceito = 4,0

 Dimensão 2 (Corpo Docente e Tutorial) conceito = 4,64
 Dimensão 3 (Infraestrutura) conceito = 3,90

  
Em razão do anteriormente exposto e, levando em conta todas as dimensões avaliadas, 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, o Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Fundação Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), campus Itaqui, Itaqui, RS apresentou um conceito final igual a 4 (quatro).

 
CONCEITO FINAL

4


