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CONTEXTUALIZAÇÃO
Instituição:



Instituição:
A UNIPAMPA é uma Fundação Pública, com sede na Rua General Osório, 900 – Bagé - RS, integrante da
Administração Federal Indireta, vinculada ao Ministério da Educação – MEC. É mantida pelo Ministério da
Educação, Brasília – DF

 A criação da Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) se deu em 11 de janeiro de 2008 pela
Lei no 11.640, 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".

 Missão
 “A UNIPAMPA, através da integração entre ensino, pesquisa e extensão, assume a missão de promover a

educação superior de qualidade, com vistas à formação de sujeitos comprometidos e capacitados a atuarem
em prol do desenvolvimento regional, nacional e internacional”.

 Visão
 “A UNIPAMPA busca constituir-se como instituição acadêmica de reconhecida excelência, integrada e

comprometida com o desenvolvimento e principalmente com a formação de agentes para atuar em prol da
região, do país e do mundo”.

 Em 22 de novembro de 2005, através do Consórcio Universitário da Metade Sul, responsável, no primeiro
momento, pela implantação da nova Universidade, 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 do Rio Grande do Sul. 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. 

 Atualmente são ofertados na Instituição 62 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e cursos
superiores em tecnologia, com 3.170 vagas disponibilizadas anualmente.

 Além disso, a instituição oferece cursos de pós-graduação, em nível de especializações, mestrados e
doutorados. Atualmente encontram-se em funcionamento 12 (doze) programas de pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado) e 9 (nove) programas de pós-graduação lato sensu (especialização), em 8
(oito) campi da UNIPAMPA.

 Coube ao Campus Alegrete sediar cursos de graduação na área tecnológica, onde foram implantados
inicialmente, no segundo semestre de 2006, os cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia
Civil e Ciência da Computação, e, subsequentemente, os cursos de Engenharia Mecânica (2009),
Engenharia Agrícola (2010), Engenharia de Software (2010) e Engenharia de Telecomunicações (2012).
Ainda, no Capus de Alegrete é ofertado na modalidade EAD o Curso de Letras – Português, Mestrado
Acadêmico em Engenharia Elétrica e Mestrado Acadêmico em Engenharia e especialização em Engenharia
Econômica.
Curso:



Curso:
A proposta de abertura do Curso de Graduação em Engenharia de Telecomunicações foi elaborada pelo
Conselho do Campus Alegrete e encaminhada para apreciação da Comissão Superior de Ensino da
UNIPAMPA em 29 de julho de 2011. A Comissão Superior de Ensino emitiu parecer favorável à criação do
curso e apresentou o projeto na 20ª reunião ordinária do Conselho Universitário (CONSUNI) da
UNIPAMPA, o qual autorizou a criação do curso conforme ata 20 do CONSUNI de 25 de agosto de 2011.

 O curso tem duração de 10 (dez) semestres, com tempo mínimo de integralização sugerido de 4,5 anos. A
carga horária total do curso é de 3.720 horas, sendo: 3.060 horas nos Componentes Curriculares
Obrigatórios (incluindo 165 horas de Estágio Supervisionado e 60 horas de Trabalho de Conclusão de
Curso), 300 horas em Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCGs) e 360 horas em
Atividades Complementares de Graduação (ACGs).

 O endereço do funcionamento do curso de Engenharia de Telecomunicações que consta no sistema e-MEC
é: Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus Alegrete, Avenida Tiarajú, 810, bairro
Ibirapuitá, Alegrete – RS e, de acordo com o relato do despacho saneador, possui imóvel próprio, conforme
cópia da Escritura de Doação, Registro Matrícula sob nº R.1-25.472, em 16 de outubro de 2007, e encontra-
se validado pelo cadastro do sistema e-MEC através do código 11084472. 

 O principal aspecto analisado para a oferta do curso de Engenharia de Telecomunicações no Brasil resultou
de uma análise realizada em 2010, considerando-se a Região Sul do país, que demonstrou a existência de
poucas universidades que oferecem essa modalidade de engenharia ou área afim (cursos de Engenharia
Elétrica ou Eletrônica com ênfase em Telecomunicações). 

 Outro objetivo da criação do curso é contribuir para a transformação da realidade regional, cuja economia
ainda é baseada na pecuária extensiva e orizicultura. Tal mudança deverá ocorrer através do Parque
Científico e Tecnológico do Pampa (PAMPATEC), uma vez que este espaço oportunizará aos egressos do
curso a instalação de suas empresas na área das Telecomunicações. O PAMPATEC, conforme Resolução
18/2010, é um órgão complementar da UNIPAMPA destinado a promover atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica por meio da parceria com empresas e entidades.

 O curso de Engenharia de Telecomunicações iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2012, com o
ingresso de 50 alunos na primeira turma. A partir deste momento, houve o ingresso sistemático de uma nova
turma de 50 alunos, a cada ano.

 A Engenharia de Telecomunicações está relacionada à pesquisa, ao projeto e ao desenvolvimento de
dispositivos e sistemas de comunicações.

 O Coordenador do curso, Professor Marcos Vinício Thomas Heckler, possui graduação em Engenharia
Elétrica - ênfase em Eletrônica pela Universidade Federal de Santa Maria (2001), mestrado em Engenharia
Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (2003) e doutorado em Engenharia
Elétrica pela Universidade Técnica de Munique (2010). É professor junto à UNIPAMPA com dedicação de
tempo integral - 40 horas e dedicação exclusiva desde 2010 onde atualmente é Professor Adjunto IV.

 Atuou de 2012 a 2015, como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
(PPGEE), e como Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu da UNIPAMPA e é o atual coordenador do
curso de Engenharia de Telecomunicações desde fevereiro de 2017, conforme portaria no 169, de 30 de
janeiro de 2017, com carga horária de 15 horas.

 O NDE é constituído por sete docentes do curso, sendo presidido pelo Coordenador do Curso de Engenharia
de Telecomunicação. Todos os membros possuem titulação acadêmica stricto sensu, sendo todos com
regime de trabalho integral.

 Os atuais membros do NDE do curso de Engenharia de Telecomunicações são:
 Marcos Vinício Thomas Heckler (Coordenador do Curso)

 Lucas Santos Pereira;
 Fabiano Tondello Castoldi;

 Cristian Muller;
 Jacson Weber de Menezes;

 Dimas Irion Alves;
 Eliezer Flores.

  

 

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



Síntese da ação preliminar à avaliação:
O curso que está sendo avaliado é presencial na modalidade de Bacharelado em Engenharia de
Telecomunicações.

 A Comissão de Avaliação, formada pelos professores Marcos Antônio Cruz Moreira e Arnaldo José Perin,
teve acesso prévio à documentação da IES disponibilizada no sistema e-MEC para a leitura e análise dos
seguintes documentos: PDI, PPC, CPA e relatório de avaliação institucional realizado pela Comissão
Própria de Avaliação em 2018.

 A Comissão enviou à direção da IES, com antecedência, um cronograma da visita especificando,
principalmente, as atividades que seriam realizadas e os respectivos horários de reuniões com os gestores,
coordenação, funcionários, docentes, discentes, NDE, CPA e visita às instalações. 

 O endereço informado na documentação é o do local onde efetivamente são realizadas as atividades do
curso. 

 A instituição autorizou o curso de Engenharia de Telecomunicações conforme 20a ata do Conselho
Universitário (CONSUNI) da UNIPAMPA de 25 de agosto de 2011. 

 A IES inseriu no sistema e-MEC um processo de recredenciamento nº 201361062, que se encontra
protocolado.

 
 

DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

Alexandre Silva de Oliveira Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)
ARLINDO DUTRA
CARVALHO JUNIOR Mestrado Integral Estatutário 18 Mês(es)

Bruno Boessio Vizzotto Mestrado Integral Estatutário 54 Mês(es)
Claudio Schepke Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
Cristian Muller Mestrado Integral Estatutário 13 Mês(es)
Dimas Irion Alves Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es)
DIVANE MARCON Mestrado Integral Estatutário 10 Mês(es)
EDSON RODRIGO
SCHLOSSER Mestrado Integral Estatutário 28 Mês(es)

Eliezer Soares Flores Mestrado Integral Estatutário 4 Mês(es)
Fabiano Tondelo Castoldi Mestrado Integral Estatutário 43 Mês(es)
FELIPE DENARDIN COSTA Doutorado Integral Estatutário 57 Mês(es)
FLADIMIR FERNANDES
DOS SANTOS Doutorado Integral Estatutário 64 Mês(es)

GUILHERME SEBASTIAO
DA SILVA Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Jacson Weber de Menezes Doutorado Integral Estatutário 33 Mês(es)
Jorge Pedraza Arpasi Doutorado Integral Estatutário 54 Mês(es)
Leandro Antonio Thesing Mestrado Integral Estatutário 2 Mês(es)
LUCAS COMPASSI
SEVERO Mestrado Integral Estatutário 34 Mês(es)

Lucas Santos Pereira Mestrado Integral Estatutário 34 Mês(es)
Luis Enrique Gomez Armas Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)
MARCELO HAHN
DURGANTE Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

MARCIO STEFANELLO Doutorado Integral Estatutário 28 Mês(es)



Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

MARCOS VINICIO
THOMAS HECKLER Doutorado Integral Estatutário 52 Mês(es)

PAULO CESAR
COMASSETTO DE
AGUIRRE

Mestrado Integral Estatutário 34 Mês(es)

PEDRO ROBERTO DE
AZAMBUJA MADRUGA Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Roberlaine Ribeiro Jorge Doutorado Integral Estatutário 2 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:Na criação do curso se visualizava que o egresso encontraria
excelentes oportunidades de inserção no mercado e o fato de ainda não existirem empresas da
área de telecomunicações na região se projetou uma necessidade de formação nesta área
seguindo indicadores como por exemplo os disponibilizados pela ANATEL. Considerando a
expectativa, considera-se que o PPC contempla muito bem as demandas.
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3
Justificativa para conceito 3:No âmbito do curso, as políticas institucionais de ensino estão
muito bem implantadas, não obstante verificou-se em entrevistas com docentes e avaliação de
relatórios da CPA que a implantação das políticas de extensão e pesquisa ainda é incipiente.
1.3. Objetivos do curso 3
Justificativa para conceito 3:Os objetivos do curso são coerentes com o perfil do egresso na
forma em que este foi proposto, não obstante a estrutura curricular é muito sintética, pouco
adaptável para contemplar os aspectos de formação generalista pretendida pelo perfil e pelo
contexto educacional.
1.4. Perfil profissional do egresso 4
Justificativa para conceito 4:O curso contempla uma formação específica para a área de
Engenharia de Telecomunicações de modo que o perfil do egresso do curso atente muito bem as
competências necesárias para que o profissional trabalhe especificamente na área de
telecomunicações.
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a
extensão, caso estejam contempladas no PPC) 4

Justificativa para conceito 4:No PPC está previsto o desenvolvimento de atividades de
pesquisa e de extensão em conjunto entre os discentes e docentes das áreas de Engenharia
Elétrica e de Engenharia de Telecomunicações. Embora estas atividades ainda estejam
incipientes, pode-se considerar que a estrutura curricular implantada contempla, muito bem, os
aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade pedagógica e atitudinal,
compatibilidade da carga horária total e articulação da teoria com a prática.
1.6. Conteúdos curriculares 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:Os conteúdos curriculares implantados possibilitam, muito bem,
o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando os aspectos: atualização,
acessibilidade, adequação das cargas horárias, adequação da bibliografia e abordagem de
conteúdos pertinentes às 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, através da atividades complementares, com as disciplinas: Relações Étnicos-Raciais
e Sociedade Contemporânea.
1.7. Metodologia 5
Justificativa para conceito 5:As atividades pedagógicas apresentam excelente coerência com a
metodologia implantada.
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.

3

Justificativa para conceito 3:As normas de estágio previstas no PPC contemplam
encaminhamento, planejamento, supervisão e avaliação do estágio obrigatório. Na visita aos
diversos setores como secretaria acadêmica, coordenação do curso, entrevistas com docentes e
discentes observou-se que os aspectos previstos na norma estão bem regulamentados e
minimamente implantados.
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:Curso 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:Curso Bacharelado
1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para
Licenciaturas. NSA para dos demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso 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.

4

Justificativa para conceito 4:As atividades complementares implantadas estão muito bem
institucionalizadas e todos os aspectos muito bem apresentados no Projeto Político-Pedagógico
do Curso.
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:A normas para TCC estão muito bem definidas e sua efetiva
implementação somente pode ser avaliada com base em poucos estudantes concluintes no
momento da visita.
1.14. Apoio ao discente 5
Justificativa para conceito 5:Em entrevista com discentes e com a CPA ficou evidenciado que
o apoio ao discente, que se dá principalmente pelo Núcleo de Desenvolvimento Estudantil
(NuDE), funciona de modo excelente.
1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 3



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 3:A comissão verificou que tanto os docentes quantos os discentes
manifestam conhecer que a IES possui um sistema de autovaliação, que é um processo
voluntário, mas a maioria manifestou que desconhece os resultados das autoavaliações ou que
tem pouco conhecimento de ações resultantes. Por outro lado, foi verificado que a autoavaliação
institucional é muito bem realizada e que também é realizada por inicicativa da Comissão do
Curso uma avaliação dos professores pelos alunos do curso e os resultados encaminhados para o
NDE 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:Curso presencial
1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 5

Justificativa para conceito 5:Em entrevistas com estudantes e docentes, verificou-se a
utilização efetiva do ambiente moodle e a disponibilinidade 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:Curso presencial que não prevê material didático institucional
no PPC
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:curso presencial que não contempla mecanismos de interação
entre docentes, tutores e estudantes no PPC
1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 4
Justificativa para conceito 4:Os procedimentos de avaliação estão bem estabelecidos e as
evidências decorrentes das entrevistas são de que seu funcionamento é muito adequado.
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 curso prevê a entrada de 50 vagas anuais que estão muito bem
dimensionadas em relação aos recursos; adicionalmente, nos períodos mais adiantados a
existência de turmas menores melhora a relação alunos/docentes.
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:Curso de Bacharelado
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:Curso de Engenharia



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

1.24. 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:Curso de Engenharia
1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas.
NSA para demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Engenharia
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:A comissão verificou através de análise de documentação e
entrevista com os componentes que o NDE acompanha de maneira excelente o desenvolvimento
do curso.
2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5
Justificativa para conceito 5:O Coordenador do curso, o Professor Marcos Vinício Thomas
Heckler, possui graduação em Engenharia Elétrica - ênfase em Eletrônica pela Universidade
Federal de Santa Maria (2001), mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (2003) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade
Técnica de Munique (2010). É o atual coordenador do curso de Engenharia de
Telecomunicações, conforme portaria número 169, de 30 dejaneiro de 2017, com carga horária
de 15 horas. Conisderando as manifestações emitidas pelo corpo ciscente e pelo corpo docente,
a comissão considera que sua atuação é excelente considerando os aspectos relacionados neste
indicador.
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:Por ocasião da visita, a comissão verificou na documentação
apresentada e em entrevistas que o coordenador atual (Marcos Heckler) que entrou na
coordenação em fevereiro de 2017 (portaria interna 169/2017) é docente do magistério superior
desde 2010 na instituição e acumulando experiência profissional, de magistério superior e de
gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 10 anos.
2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso   Obrigatório para cursos
presenciais. NSA para cursos a distância. 5
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Justificativa para conceito 5:O Professor Marcos Vinício Thomas Heckler é professor junto à
UNIPAMPA com dedicação de tempo integral - 40 horas e dedicação exclusiva e coordenador
do curso de Engenharia de Telecomunicações desde fevereiro de 2017, conforme portaria
número 169, de 30 de janeiro de 2017, com carga horária de 15 horas. Assim, considerando o
número de 50 vagas anuais, a relação entre o número de vagas anuais autorizadas e as horas
semanais dedicadas à coordenação é menor ou igual a 10.
2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA
para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso 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:Todos os professores constantes na lista do e-MEC possuem
titulação a nivel de Mestrado ou a nível de Doutorado.
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:Considerando os 25 professores atualmente constantes na lista de
professores do e-MEC, 14 professores (56%) possuem a titulação de doutorado e 11 professores
(44%) a titulação de Mestrado.
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:O percentual do corpo docente efetivo com regime de trabalho de
tempo parcial ou integral é maior ou igual a 80%.
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)

2

Justificativa para conceito 2:Sete dos professores listados no sistema e-MEC posuem
experiência profissional maior ou igual a 20%.
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:Curso de Engenharia
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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:Considerando os docentes listados no sistema e-MEC, 96% do
contigente possui experiência de magistério superior de pelo menos 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:cursos presencial
2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5
Justificativa para conceito 5:A comissão verificou através de documentos e entrevistas o
funcionamento regular e efetivo do colegiado de curso (denominado de "comissão de curso", na
documentação interna da instituição).
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:Considerando os professores que constam no sistema e-MEC,
56% têm de 7 a 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:Curso 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:Curso de engenharia
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:Curso 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:Curso de engenharia
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:Curso de engenharia
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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:Curso de engenharia
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.

4.220

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)

5

Justificativa para conceito 5:Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo
integral são excelentes, considerando todos os aspectos avaliados neste indicador.
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 1
Justificativa para conceito 1:Não existe espaço específico para as atividades de coordenação
do curso. O coordenador atende os alunos em sua sala, compartilhada com outros professores,
ou, quando a privacidade é necessária, em uma das salas de reunião do Bloco Administrativo.
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:Todos docentes têm gabinetes
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) 5

Justificativa para conceito 5:As salas são climatizadas, com equipamentos de multimidia,
limpas, iluminadas e com requisitos de acessibilidade
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)

5

Justificativa para conceito 5:Os laboratórios de acesso à informática para o curso atendem de
maneira excelente, considerando os aspectos elencados neste indicador.
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:O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por
unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 vagas
anuais autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente
utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.



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

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)

5

Justificativa para conceito 5:O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco
títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com 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:O acesso eletrônico a bases amplas e atualizadas é assegurado a
todos estudantes e docentes, inclusive remotamente, fora do campus.
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.

4

Justificativa para conceito 4:Os laboratórios atendem muito bem quanto à quantidade de
equipamentos e número de vagas autorizadas, embora no momento haja restrição de espaço pois
o prédio anexo ainda está em construção com previsão de entrega para o final deste ano (2018).
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 tem apoio de técnico especializado,
procedimentos de segurança bem estabelecidos e os equipamentos são novos.
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 estão bem implantados mas no momento não
prestam serviços à comunidade regional/local porque ainda não existe essa demanda.
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)  
Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais. NSA
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Justificativa para conceito NSA:curso presencial
3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de Direito.
NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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 curso atende ao que dispõem a Resolução CNE/CE, de nº 11
de 11.03.2002 que estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em
Engenharia. A carga horária total do curso é de 3.720 horas, sendo: 3.060 horas nos
Componentes Curriculares Obrigatórios divididos em Núcleo Básico com 1.260 horas, Núcleo
Específico com 1.260 horas e Núcleo Profissionalizante com 540 horas (incluindo 165 horas de
Estágio Supervisionado e 60 horas de Trabalho de Conclusão de Curso) Além disto, contempla
300 horas em Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCGs) e 360 horas
em Atividades Complementares de Graduação (ACGs).

Critério de análise:
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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:Curso de 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:O Curso atende o indicador através de atividades
complementares com a oferta das diciplinas: Relações Étnico-Raciais e Sociedade
Contemporânea.

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:A IES afirma tratar a questão nas disciplinas "Legislação,
Ética e Exercício Profissional de Engenharia" e "Sociedade Contemporânea" e a comissão
verificou que assim consta no PPC.

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 IES conta com o Núcleo de Desenvolvimento Educacional
(NuDE), que tem em sua equipe Pedagogo, Assistente Social e Técnico em assuntos
educacionais com finalidade de tratar esse requisito dentre outras questões.

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:A comissão verificou que todos os docentes têm titulação
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 atualmente é constituído por sete docentes do curso,
sendo presidido pelo Coordenador do Curso de Engenharia de Telecomunicação. Todos os
membros possuem titulação acadêmica stricto sensu, sendo todos com regime de trabalho
integral. Os atuais membros do NDE do curso de Engenharia de Telecomunicações são: Marcos
Vinício Thomas Heckler (Coord. Curso) Lucas Santos Pereira; Fabiano Tondello Castoldi;
Cristian Muller; Jacson Weber de Menezes; Dimas Irion Alves; Eliezer Flores.

Critério de análise:
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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:Curso de Engenharia
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:Curso de Engenharia
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:A carga horária total do curso é de 3.720 horas. A questão foi
objeto de acerto recomendado no despacho saneador e já providenciado.

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 mínimo de 4.5 anos que difere dos 5 anos
estabelecidos pela resolução CNE/CES 8/2007 é justificada no PPC como uma sugestão.

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 comissão verificou in loco as condições de oferta, conforme
a descrição apresentada pela IES.

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 instituição incluiu Libras como disciplina optativa

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
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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:Curso 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:A comissão verificou que as informações estão disponíveis de
forma digital e 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

Justificativa para conceito Sim:A instituição afirma que a questão é tratada na disciplina
Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental, e assim está documentado no PPC.

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:Curso de engenharia
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
Esta comissão tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações sobre cada uma das três
dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais e normativos, todas integrantes deste relatório, e
considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, atribuiu os seguintes
conceitos por Dimensão:

 DIMENSÃO CONCEITO
 Dimensão 1 4,00

 Dimensão 2 4,64
 Dimensão 3 4,22
 Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação

vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e neste instrumento de
avaliação, este Curso de Engenharia de Telecomunicações apresenta um perfil MUITO BOM de qualidade.

 CONCEITO FINAL 4
CONCEITO FINAL

4


