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CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:
NOME DA MANTENEDORA: Fundação Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Código 14.838.

  
ENDEREÇO E BASE LEGAL DA MANTENEDORA: Av. Pedro Anunciação, 111, Vila 

 Batista, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul-RS. CNPJ: 09.341.233/0001-22. Pessoa Jurídica de Direito
Público – Federal.

  



Instituição:
NOME DA IES: Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.

  
ENDEREÇO E BASE LEGAL DA IES: A IES está situada na cidade de Caçapava do Sul, na Avenida
Pedro Anunciação, 111, Vila Batista. Foi instituída através da Lei 11.640, de 11 de Janeiro de 2008.
Publicado no DOU de 14 de janeiro de 2008.

  
PERFIL E MISSÃO: A UNIPAMPA, através da integração entre ensino, pesquisa e extensão, 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”. 

  
DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA REGIÃO: 

 A Mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul, localizada no extremo meridional do País, apresenta a
maior área fronteiriça do MERCOSUL e é composta por 106 municípios, ocupando uma área de 153.879
km2, cerca de 52% do território gaúcho.

 Dos 50 municípios mais populosos do Estado, apenas 14 estão na região. Apesar disso, eles ocupam nove
posições no ranking das 10 cidades com maior proporção de pessoas extremamente pobres e, ao contrário
do que se observa no norte gaúcho, esta pobreza não é rural, mas urbana, resultado das populações que
migraram do campo para a cidade e não encontraram ocupação. 

 A Metade Sul é resultante de um processo histórico particular, uma vez que se constituía, até o começo da
década de 40 do século XX, na região mais rica e populosa do Rio Grande do Sul, passando a tornar-se a
mais pobre e desabitada do Estado. O fim do ciclo das charqueadas em Pelotas, na década de 30, costuma
ser apontado como o início da crise na região. A desindustrialização e a concorrência promovida pelo
MERCOSUL no setor primário, bem como a transferência da produção pecuária para o Centro-Oeste, têm
acentuado a perda de competitividade e dinamismo, chegando a níveis surpreendentes de estagnação. 

 O setor primário da região, baseado na grande propriedade arrozeira ou de gado, pouco depende de mão-de-
obra, enquanto o emprego urbano também é escasso, restringindo-se ao comércio e aos serviços. 

 Outro aspecto preocupante é o encolhimento pelo qual estes municípios têm passado. A escassez de
perspectivas econômicas e a pobreza fizeram com que nove dos 10 grandes municípios das fronteiras sul e
oeste perdessem população da ordem de 28,6 mil moradores na última década.

  
BREVE HISTÓRICO DA IES: 

 A Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) foi criada pela Lei n° 11.640 de 11 de janeiro de
2008 com sede e foro na cidade de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma instituição
federal de educação superior, multicampi, com os campi de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito,
Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. 

 Esta instituição é dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, observa a Legislação vigente, o Estatuto, bem como o Regimento Geral, os regimentos dos
órgãos que compõem a estrutura institucional e as resoluções de seus órgãos colegiados. 

 A UNIPAMPA iniciou suas atividades em 2005 quando foi firmado 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 localizados em São Borja, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel e,
à UFPel, os campi de Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Capaçava do Sul e Santana do Livramento. As
instituições tutoras foram responsáveis pela criação dos primeiros cursos da instituição. 

 Em setembro de 2006 as atividades acadêmicas tiveram início e, para dar suporte às mesmas, as instituições
tutoras realizaram concursos públicos para docentes e técnicos administrativos, além de iniciar a execução
de projetos dos prédios de todos os campi. 

 Naquele mesmo ano entrou em pauta no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 7.204/06, que propunha a
criação da UNIPAMPA, dando origem à Lei n° 11.640, de 11 de janeiro de 2008, que a cria de fato. 

 O primeiro curso criado no campus de Caçapava do Sul foi o Bacharelado em Geofísica e, desde então,
passou-se a projetar um curso relacionado diretamente com a principal economia do município: a
mineração. Com este fim, foi criado em 2008 o Curso Superior de Tecnologia da Mineração, com o ingresso
da primeira turma de acadêmicos em 2009. Além do Curso Superior de Tecnologia em Mineração, foi
criado o curso de Licenciatura em Ciências Exatas: Matemática, Física e Química. 

 Neste sentido, a UNIPAMPA, inserida no programa de expansão das universidades federais no Brasil, vem
procurar minimizar o processo de estagnação econômica onde está inserida, viabilizando desenvolvimento



Instituição:
regional e buscando ser um agente da definitiva incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do Rio
Grande do Sul.

  
Curso:
NOME DO CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Mineração. Home-page:
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaemmineracao.

  
NOME DA MANTIDA: Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.

  
ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO: Av. Pedro Anunciação, s/n - Vila Batista, CEP 96570-
000, Caçapava do Sul, RS.

  
RECONHECIMENTO DO CURSO: Portaria nº663 de 11 de dezembro de 2013.

  
NUMERO DE VAGAS AUTORIZADAS: 40 vagas anuais.

  
TURNO DE FUNCIONAMENTO: noturno.

  
CARGA HORARIA TOTAL DO CURSO: O Curso Superior de Tecnologia em Mineração possuindo uma
carga horária mínima de 2.400 horas e carga horária total de 2.670 horas. 

 Os requisitos de integralização de currículo, contemplam o cumprimento de uma carga horária mínima em
disciplinas obrigatórias (2.010 horas), disciplinas complementares de graduação de caráter optativo (240
horas), atividades complementares de graduação (150 horas), além de estágio curricular obrigatório (180
horas) e trabalho de conclusão de curso (90 horas).

  
TEMPO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO: o tempo mínimo previsto para sua integralização é de 3,5
anos (três anos e meio). 

  
TEMPO MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO: o tempo máximo é de 7 (sete) anos. 

  
COORDENADOR DO CURSO: O coordenador do curso é o professor Ítalo Gomes Gonçalves. Tem
graduação em Engenharia de Minas pela UFRGS, Mestrado em Engenharia de Minas pela UFRGS,
Doutorado em Engenharia de Minas pela UFRGS. Tem experiencia em docência superior de 5 anos. Atua
no curso de Mineração, ora avaliado, como coordenador desde fevereiro de 2017. Tem dedicação de 20
horas para conduzir a coordenação do curso.

  
NDE: é composto pelos docentes: Luiz Delfino Teixeira Albarnaz, Régis Sebben Paranhos, Luciana Arnt
Abichequer, Luis Eduardo de Souza, Meise Pricila de Paiva, Daniela de Rosso Tolfo, Anelise Marlenet
Schmidt e Ìtalo Gomes Gonçalves (Coordenador do curso). Com exceção do professor Luiz Delfino
Teixeira Albarnaz que tem mestrado, todos os demais tem titulação de doutor. Com relação ao regime de
trabalho todos tem dedicação exclusiva.

  
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DO CORPO DOCENTE NO CURSO: 36,6 meses.

  
 
 

 

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO
Síntese da ação preliminar à avaliação:



Síntese da ação preliminar à avaliação:
De acordo com os requisitos legais normativos, procedeu-se a avaliação para Renovação de
Reconhecimento do Curso Superior de Mineração da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. 

  
O curso é ofertado no endereço: Avenida Pedro Anunciação, Nº: 111 Cep: 96.570-000, Caçapava do Sul/RS.
Portanto não há divergências do endereço da visita com o cadastrado no ofício de designação. 

  
O curso é ofertado no período noturno na modalidade presencial. Foram disponibilizados pela UNIPAMPA
os documentos necessários para o andamento dos trabalhos da comissão de avaliação do Curso Superior
Tecnológico em Mineração. 

  
Destacamos as principais bases para análise documental da avaliação, sendo: PDI, PPC, Livros, atas da
CPA, NDE, colegiado do curso, currículos, normas de TCC e estágio, biblioteca, dentre outros documentos. 

  
O coordenador do curso é o Prof. Ítalo Gomes Gonçalves. Ele esteve à pronta disposição para
esclarecimento das eventuais dúvidas e solicitações da comissão. Ele demonstrou ter conhecimento sobre a
dinâmica do curso e o projeto político pedagógico, com destaque para os laboratórios para a realização de
aulas práticas.

  

 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

ANDRE MARTINS
ALVARENGA Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Anelise Marlene Schmidt Doutorado Integral Estatutário 84 Mês(es)
CAROLINA FERREIRA DE
MATOS Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

Daniela de Rosso Tolfo Mestrado Integral Estatutário 17 Mês(es)
DELIA DEL PILAR
MONTECINOS DE
ALMEIDA

Doutorado Integral Estatutário 84 Mês(es)

EDUARDO FUZER ROSSO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
IGOR MAGALHAES
CLEMENTE Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)

ITALO GOMES
GONCALVES Doutorado Integral Estatutário 42 Mês(es)

Luciana Arnt Abichequer Mestrado Integral Estatutário 65 Mês(es)
Luis Eduardo de Souza Doutorado Integral Estatutário 92 Mês(es)
Luiz Delfino Teixeira Albarnaz Mestrado Integral Estatutário 84 Mês(es)
Meise Priscila de Paiva Mestrado Integral Estatutário 16 Mês(es)
MIGUEL GUTERRES
CARMINATTI Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

RAUL OLIVEIRA NETO Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)
Reginaldo Fabiano da Silva
Afonso Mestrado Integral Estatutário 32 Mês(es)

REGIS SEBBEN PARANHOS Doutorado Integral Estatutário 88 Mês(es)
RENATO PEREIRA LOPES Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)



Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

SAMUEL MARTINS DA
SILVA Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Tiago Rafael Gregory Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)
Vicente Guilherme Lopes Doutorado Integral Estatutário 24 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.

4.730

1.1.

Contexto educacional
5

Justificativa para conceito 5:O curso está localizado em um dos principais pontos de interesse
geológico do Brasil e em seu PPC estão claras, explanadas de forma excelente, as demandas
efetivas de natureza econômica, social, cultural, política e ambiental.
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 5
Justificativa para conceito 5:As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa
constantes no PDI estão implantadas no curso de forma excelente. Isso ocorre através da
participação dos acadêmicos em projetos institucionais coordenados por docentes e técnicos
administrativos. Destaca-se, ainda, o Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA), o
Programa de Bolsas de Iniciação à Pesquisa (PBIP) e o PAPE (Programa de Apoio à
Participação em Eventos).
1.3. Objetivos do curso 5
Justificativa para conceito 5:O objetivo do curso está centrado na capacitação de mão-de-obra
com sólida formação profissional nas atividades de mineração que compreendem o
planejamento de lavra, gerenciamento e implementação de atividades ligadas aos processos de
lavra, operação de mina e o tratamento de minérios, associando a identificação e o controle dos
respectivos impactos ambientais. O curso apresenta excelente perfil profissional do egresso,
estrutura curricular e contexto educacional.
1.4. Perfil profissional do egresso 5
Justificativa para conceito 5:O perfil do egresso do curso expressa de forma excelente as
competências gerais e específicas para que o graduado possa seguir carreira profissional no
setor produtivo ou na área acadêmica.
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a
extensão, caso estejam contempladas no PPC) 5

Justificativa para conceito 5:A estrutura do curso contempla, de forma excelente, os seguintes
aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade pedagógica e atitudinal,
compatibilidade da carga horária total. Está estabelecido no curso formação com foco na
produção de minérios e suas implicações, através do domínio e na aplicação de conhecimentos
científicos e tecnológicos nas áreas de lavra e beneficiamento de minérios.
1.6. Conteúdos curriculares 5
Justificativa para conceito 5:Os conteúdos curriculares do curso possibilita uma formação
com foco na produção de minérios e suas implicações, através do domínio e na aplicação de
conhecimentos científicos e tecnológicos nas áreas de lavra e beneficiamento de minérios,
considerando as implicações ambientais e seus controles, bem como, os aspectos de segurança
no trabalho. Este item é atendido de forma excelente.



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.

4.730

1.7. Metodologia 5
Justificativa para conceito 5:As atividades pedagógicas apresentam excelente coerência com a
metodologia, possuindo aulas teóricas, aulas práticas em laboratórios especializados e saídas de
campo (aulas em campo).
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 possui implantados estágio curricular supervisionado
obrigatório de 180 horas e não obrigatório. Sendo que o segundo pode ser contabilizado como
carga horária de atividades complementares. Estando regulamentado e institucionalizado de
forma excelente, considerando os aspectos de carga horária, existência de convênios, formas de
apresentação, orientação, supervisão e coordenação.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para
Licenciaturas. NSA para dos demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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

Justificativa para conceito 5:As atividades complementares implantadas estão regulamentadas
e institucionalizadas de forma excelente no PPC do curso, com carga horária de 150 horas,
abrange atividades de ensino, pesquisa e extensão e tem formas de aproveitamento definidas.
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.

4

Justificativa para conceito 4:O TCC é previsto no PPC em caráter obrigatório, está muito bem
implantado com início no sétimo semestre, pode ser realizado por um ou dois alunos (três com
aprovação da comissão de curso - colegiado de curso). A carga horária é de 90 horas, tem forma
de apresentação definida, prevê a indicação de um orientador.
1.14. Apoio ao discente 5



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.

4.730

Justificativa para conceito 5:O apoio ao discente está implantado de maneira excelente. Conta
com programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de acessibilidade, de atividades de
nivelamento, de participação em centros acadêmicos e em intercâmbios. A IES possui o Núcleo
de Desenvolvimento Educacional (NuDE) do Campus Caçapava do Sul, composto por uma
assistente social e um técnico em assuntos educacionais, realiza as atividades de acolhimento e
acompanhamento dos estudantes ingressantes, atendimento de alunos com dificuldades
socioeconômicas emergenciais, seleção de alunos para o Programa de Apoio à Instalação
Estudantil (consiste na concessão de benefício, em uma única parcela, para auxiliar nas despesas
do aluno), seleção para o Programa Bolsas de Permanência (PBP) que consiste na concessão de
bolsas aos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica para
melhorar o desenvolvimento acadêmico e prevenir a evasão, distribuído nas modalidades: Bolsa
Alimentação, Bolsa Moradia e Bolsa Transporte que tem como finalidade favorecer a
permanência dos estudantes na universidade até a conclusão do respectivo curso.
1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 4
Justificativa para conceito 4:O curso CST em Mineração não faz ENADE. A IES possui um
Comitê Local de Avaliação (CLA) que trabalha em conjunto com a Comissão Central de
Avaliação (CCA) para realização das atividades de avaliação. O processo de autoavaliação é
realizado anualmente e as ações acadêmico-administrativas estão muito bem implementadas,
foram relatadas diversas melhorias realizadas em decorrência dos resultados das avaliações.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 4

Justificativa para conceito 4:As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas
no processo de ensino-aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico do curso de
forma muito boa, garantindo a acessibilidade e do domínio das TICs.
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:NSA - CST em Mineração, 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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 4
Justificativa para conceito 4:Os procedimentos de avaliação utilizados nos processos de
ensino-aprendizagem atendem muito bem à concepção do curso definida no seu Projeto
Pedagógico do Curso - PPC.



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.
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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)

5

Justificativa para conceito 5:O número de vagas implantadas corresponde de forma excelente
à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. O curso tem oferta de 40
vagas anuais.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas.
NSA para demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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.

4.730

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 5
Justificativa para conceito 5:O NDE é atuante e é composto pelos docentes: Luiz Delfino
Teixeira Albarnaz, Régis Sebben Paranhos, Luciana Arnt Abichequer, Luis Eduardo de Souza,
Meise Pricila de Paiva, Daniela de Rosso Tolfo, Anelise Marlenet Schmidt e Ìtalo Gomes
Gonçalves (Coordenador do curso). Com exceção do professor Luiz Delfino Teixeira Albarnaz
que tem mestrado, todos os demais tem titulação de doutor. Com relação ao regime de trabalho
todos tem dedicação exclusiva.
2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 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.

4.730

Justificativa para conceito 4:O coordenador do curso é o professor Italo Gomes Gonçalves.
Tem graduação em Engenharia de Minas pela UFRGS, Mestrado em Engenharia de Minas pela
UFRGS, Doutorado em Engenharia de Minas pela UFRGS. Tem experiencias em docência
superior acima de anos. Atua no curso de Mineração, ora avaliado, como coordenador desde
fevereiro de 2017. Tem dedicação de 20 horas para conduzir a coordenação do curso. Sua
atuação é muito boa.
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)

5

Justificativa para conceito 5:O coordenador possui experiência profissional, de magistério
superior e de gestão acadêmica, somadas, acima de 10 anos sendo, no mínimo, 1 ano de
magistério superior.
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:O regime de trabalho implantado do coordenador é de tempo
integral. A relação entre o número de vagas anuais autorizadas e as horas semanais dedicadas à
coordenação é menor que 10.
2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA
para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade 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

Justificativa para conceito 5:O percentual dos docentes do curso com titulação obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu é de 100%.
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:O percentual de doutores do curso é maior que 35%.
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:Todos os professores vinculados ao curso são contratados em
regime de dedicação exclusiva.
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)

5
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Justificativa para conceito 5:Um contingente maior que 80% do corpo docente efetivo possui
experiência profissional (excluídas as atividades no magistério superior) acima de 3 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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial,
ofertado pela Universidade Federal UNIPAMPA.
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:Um contingente maior que 80% do corpo docente efetivo possui
experiência de magistério superior acima de 2 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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4
Justificativa para conceito 4:O funcionamento do colegiado está muito bem
institucionalizado. O colegiado consiste na Comissão de Curso, composta pelos professores
com carga horária no curso nos últimos 18 meses, assim como um representante dos técnicos
administrativos em educação e um representante discente. A Comissão é presidida pelo
Coordenador do curso. As reuniões são realizadas duas vezes por semestre e excepcionalmente
quando necessário.
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)

4

Justificativa para conceito 4:Mais de 50% dos docentes do curso têm entre 7 e 9 produções
nos últimos 3 anos.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade 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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.



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.

4.730

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

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade 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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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.

4.200

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)

4

Justificativa para conceito 4:Os docentes trabalham em regime integral (dedicação exclusiva)
e utilizam gabinetes de trabalho dispostos em salas compartilhadas com amplo espaço. Possuem
equipamentos de informática individual. Apresentam muito boa limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 4
Justificativa para conceito 4:O espaço destinado às atividades de coordenação é
compartilhado com outros coordenadores e docentes. É amplo. Possui equipamentos de
informática, bem conservados. O atendimento aos alunos e aos professores são realizados neste
espaço ou em sala de aula disponível. Foi considerado pela comissão de avaliação como "muito
bom".
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:NSA - IES possui gabinete, em espaço compartilhado, para
todos os docentes do curso.
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 utilizadas para o curso são muito boas,
adequadas a quantidade e número de alunos por turma e com dimensão adequada. Todas as
salas de aula possuem ar condicionado, quadro branco e projetor.
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
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Justificativa para conceito 4:O campus conta com dois laboratórios de informática - um com
20 e outro com 6 computadores, além da disponibilização de alguns computadores em
laboratórios específicos, para o uso por todos os cursos. Conta ainda com cinco computadores
instalados no LATRAM – Laboratório de Lavra, Planejamento e Tratamento de Minérios – que
são disponibilizados aos discentes. Portanto este item, sob os olhos da comissão de avaliação, é
atendido muito bem.
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.

3

Justificativa para conceito 3:Considerando todos os cursos e unidades curriculares que
efetivamente utiliza o acervo, os exemplares da bibliografia básica estão disponíveis na
proporção média de um exemplar para a cada 10 a 15 vagas anuais. Sendo que todos estão
tombado junto ao patrimônio da IES e o acervo é informatizado e disponibilizado para
consultas, reservas e renovação através do portal.
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)

3

Justificativa para conceito 3:O acervo da bibliografia complementar possui três títulos por
unidade curricular com disponibilidade de dois exemplares de cada título, sendo que alguns
títulos possuem acesso virtual.
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:Há assinatura com acesso de periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa e virtual, maior que 20 títulos distribuídos entre as
principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos
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.

5
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Justificativa para conceito 5:Os laboratórios didáticos especializados implantados possuem
normas de funcionamento, utilização e segurança. Atendem, de maneira excelente ao curso
considerando a quantidade de equipamentos, adequação dos espaços físicos e número de vagas.
O curso conta com os laboratórios de física, química, mineralogia e petrologia e geofísica
compartilhados com outros cursos e o Laboratório de Lavra, Planejamento e Tratamento de
Minérios (LATRAM).
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.

5

Justificativa para conceito 5:Os laboratórios especializados atendem de maneira excelente
considerando adequação ao currículo, acessibilidade, atualização de equipamentos e
disponibilidade de insumos.
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.

5

Justificativa para conceito 5:Os serviços dos laboratórios especializados, atendem de forma
excelente. Possuem apoio técnico e manutenção de equipamentos.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de Direito.
NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
3.17. Biotérios   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no
PPC. NSA para os demais cursos. NSA
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Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)   Obrigatório para todos os cursos que
contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso   NSA para cursos que não têm Diretrizes
Curriculares Nacionais Sim

Justificativa para conceito Sim:O PPC atende as Diretrizes Nacionais para os Cursos
Superiores de Tecnologia.

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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:Através da Portaria nº 1356, de 03 de agosto de 2010, foi
instituído, na UNIPAMPA, a Comissão Especial de Estudos sobre “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena” – HiCABI/UNIPAMPA. Esta comissão tem a missão de “coordenar a
implantação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 nos processos de ensino na UNIPAMPA, as
quais tratam da obrigatoriedade da inclusão das temáticas de “História da África e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena” e da “Educação das Relações Étnico-Raciais”.

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



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.

4.730

Justificativa para conceito Sim:A IES se manifestou em relação às Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos. Este tema é contemplado nas disciplinas do grupo de
disciplinas de humanidades dos cursos da UNIPAMPA - Caçapava do Sul.

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:A instituição garante a Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista.

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:O curso possui 100% dos docentes com titulação obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu.

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

Justificativa para conceito Sim:O NDE é atuante e é composto pelos docentes: Luiz Delfino
Teixeira Albarnaz, Régis Sebben Paranhos, Luciana Arnt Abichequer, Luis Eduardo de Souza,
Meise Pricila de Paiva, Daniela de Rosso Tolfo, Anelise Marlenet Schmidt e Ìtalo Gomes
Gonçalves (Coordenador do curso). Com exceção do professor Luiz Delfino Teixeira Albarnaz
que tem mestrado, todos os demais tem titulação de doutor. Com relação ao regime de trabalho
todos tem dedicação exclusiva.

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 Sim

Justificativa para conceito Sim:Curso Superior de Tecnologia em Mineração consta do
Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia.

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

Sim

Justificativa para conceito Sim:O curso possui uma carga horária mínima de 2670 horas,
sendo 2.400 horas de aula, 180 horas de estágio supervisionado obrigatório e 90 de trabalho de
conclusão.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
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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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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:A IES possui rampas, elevadores e banheiros adaptados.
Conta, ainda, com o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA) que oferece suporte para
alunos com deficiência e com necessidades educacionais especiais, incluindo acompanhamento
individualizado para esses alunos durante a realização das atividades.

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 libras está inserida como optativa na matriz
curricular do curso. Tem com carga horária 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:NSA - CST em Mineração, na 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:Na página do curso, está disponibilizado, de forma digital, e
na secretaria acadêmica de forma impressa, o PPC do curso. Além disso, a UNIPAMPA
disponibiliza o Guia do Aluno de forma virtual contendo todas as informações necessárias sobre
o funcionamento da UNIPAMPA, como informações sobre a biblioteca, sistema acadêmico,
entre outros.
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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

Justificativa para conceito Sim:A temática da educação ambiental faz parte do perfil do
egresso em Tecnologia em Mineração. Para atendimento deste requisito, o curso, ora avaliado,
oferece as disciplinas denominadas: Planejamento e Gestão Ambiental (60 horas) e Gestão
Ambiental e Sustentabilidade na Mineração (30 horas).

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:NSA - CST em Mineração, na modalidade presencial.
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 de Avaliação designada, através do Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP – Brasília, 29 de
março de 2018, constituída pelos professores Dário Moreira Pinto Junior (coordenador) e Lairce
Castanhera, realizou a avaliação nº 132843, processo e-MEC 201510151, Renovação de Reconhecimento
do Curso de Tecnologia em Mineração, na cidade de Caçapava do Sul - RS, não havendo divergência entre
os endereços citados nos documentos e o visitado, no período de 25 a 28 de abril de 2018, registrou as
considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, despacho saneador,
todas integrantes desse relatório e considerando também os referenciais de qualidade, disposto na legislação
vigente (diretrizes da comissão nacional da avaliação da educação superior e este instrumento), atribui em
consequência, os seguintes conceitos por dimensão:

 Dimensão 1 – Conceito 4.73
 Dimensão 2 – Conceito 4.73
 Dimensão 3 – Conceito 4.20
 Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação

vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliadores da Educação Superior – CONAES e neste
instrumento de avaliação, este Curso Superior de Tecnologia em Mineração, apresenta um perfil
EXCELENTE de qualidade, com nota final = 5,0.

CONCEITO FINAL
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