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Informar nome da mantenedora.
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
Informar o nome da IES.
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa / Campus de São Borja
Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.
A Unipampa foi criada pela Lei 11.640, de 11 de janeiro de 2008.

  
Ato de autorização interna: Ata n. 31, datada de 26 de julho de 2012, do Conselho Universitário da
UNIPAMPA (CONSUNI)

  
O campus de São Borja tem endereço na Rua Vereador Alberto Benvenuto, 3200, Passo, São Borja-
RS.
Descrever o perfil e a missão da IES.
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PERFIL:

 A criação da Universidade Federal do Pampa é marcada por intencionalidades, dentre essas o direito à
educação superior pública e gratuita por parte dos grupos que historicamente estiveram à margem
deste nível de ensino. Sua instalação em região geográfica marcada por baixos índices de
desenvolvimento edifica a concepção de que o conhecimento produzido neste tipo de instituição é
potencializador de novas perspectivas. A expectativa das comunidades que lutaram por sua criação
atravessa as intencionalidades da Universidade, que necessita ser responsiva às demandas locais e, ao
mesmo tempo, produzir conhecimentos que extrapolem as barreiras da regionalização, lançando-a
cada vez mais para territórios globalizados. Esses compromissos foram premissas para a escolha dos
valores balizadores do fazer da Instituição, bem como para a definição de sua missão e do desejo de
vir a ser (visão de futuro), e passam a seguir a ser explicitados.

 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.
Verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais apresentados no PPC para subsidiar a
justificativa apresentada pela IES para a criação do curso, se existe coerência com o contexto
educacional, com as necessidades locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC do curso.
Na atualidade, o município de São Borja, pertencente ao Conselho de Desenvolvimento Regional -
Corede Fronteira-Oeste, alcança uma população de 61.012 habitantes, com uma área de 3.616,0 Km² e
uma densidade populacional de 17,1 hab/Km².2 Esses dados indicam um grande vazio populacional
para uma área significativa e apontam para uma população concentrada na área urbana. Nesse mesmo
sentido, alguns indicadores econômicos corroboram e reforçam o cenário esboçado. Em 2012, o
Produto Interno Bruto preço de mercado - PIBpm - foi de R$ 1.469.222; já o Produto Interno Bruto –
PIB - per capita, no mesmo ano, alcançou R$ 24.011. No que se refere às exportações totais do
município, em 2013, somaram U$ 597.783.3 Outro indicador que converge nessa mesma direção é o
referente à produção do arroz (conforme a divisão do Instituto Riograndense do Arroz – IRGA –
pertence à Regional Fronteira Oeste); na safra de 2013/2014, a área cultivada no município foi de
51.096 ha, sendo a produtividade de 7.760 Kg-ha-1, e a produção total, de 596.505 t, o que
corresponde a 15,19% da produção da Regional Fronteira Oeste.

 Nas regiões da Fronteira Oeste e Missões do Estado do Rio Grande do Sul, no que se refere,
especificamente, à oferta de bacharelados em Direito, esta realidade se

 confirma. Se tomado o município de São Borja como parâmetro, conforme dados constantes no e-
MEC (Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados), os

 cursos existentes na região são ofertados pela rede privada, a saber: Universidade Regional da
Campanha – URCAMP, em Alegrete (distante 180 km de São Borja),

 Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo – IESA, em São Ângelo (município que dista
190 km de São Borja) e Universidade Regional Integrada do Alto

 Uruguai e das Missões – URI, em Santiago, Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga (distantes 140 km ,
190 km e 112 km de São Borja, respectivamente).
Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades de
oferta da IES; o número de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o
caso); o número de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na
pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as áreas de pesquisa, se for o caso.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (UNIPAMPA, 2014- 2018), a Universidade
Federal do Pampa é resultado da reivindicação da comunidade regional. Esta demanda encontrou
guarida na política, promovida pelo governo federal, de expansão e renovação das instituições federais
de educação superior. A UNIPAMPA veio marcada pela responsabilidade de contribuir com a região
em que se edifica a chamada “metade sul do estado do Rio Grande do Sul”, que se apresenta como um
extenso território, com críticos problemas de desenvolvimento socioeconômico, inclusive de acesso à
educação básica e à educação superior. Sua implantação, portanto, busca contribuir para a integração e
o desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina.

 O reconhecimento das condições regionais e a necessidade de ampliar a oferta de ensino superior
gratuito e de qualidade na mencionada região motivaram os dirigentes dos municípios da área de
abrangência da UNIPAMPA a pleitear, junto ao Ministério da Educação, uma nova instituição federal
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de ensino superior. O atendimento a esse pleito foi anunciado no dia 23 de julho de 2005, em ato
público realizado na cidade de Bagé, com a presença do então Presidente da República Luis Inácio
Lula da Silva. Nesta mesma ocasião, foi anunciado o Consórcio Universitário da Metade Sul, Nesta
mesma ocasião, foi anunciado o Consórcio Universitário da Metade Sul, responsável, no primeiro
momento, pela implantação da nova universidade. Em 22 de novembro de 2005, o consórcio foi
firmado mediante a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Educação,
a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel),
prevendo a ampliação da educação superior no Estado. Coube à UFSM implantar os campi localizados
em São Borja, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel; à UFPel coube a implantação dos campi de
Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Santana do Livramento.

 As instituições tutoras foram responsáveis pela criação dos primeiros cursos da instituição, a saber: no
Campus Alegrete, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica; no Campus Bagé,
Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia da Computação,
Engenharia de Energias Renováveis e de Ambiente, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química,
Licenciatura em Letras (Português e Espanhol), Licenciatura em Letras (Português e Inglês),
Licenciatura em Matemática; no Campus Caçapava do Sul, Geofísica; no Campus Dom Pedrito,
Zootecnia; no Campus Itaqui, Agronomia; no Campus Jaguarão, Licenciatura em Letras (Português e
Espanhol) e Pedagogia; no Campus Santana do Livramento, Administração; no Campus São Borja,
Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) e Serviço Social;
no Campus São Gabriel, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental; e no Campus
Uruguaiana, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia.

 Em setembro de 2006, as atividades acadêmicas tiveram início nos campi vinculados à UFPel e, em
outubro do mesmo ano, nos campi vinculados à UFSM. Para dar suporte às atividades acadêmicas, as
Instituições tutoras realizaram concursos públicos para docentes e técnicos administrativos em
educação, além de desenvolverem e iniciarem a execução dos projetos dos prédios de todos os campi.
Ainda em 2006, entrou em pauta no Congresso Nacional o Projeto de Lei número 7.204/06, que
propunha a criação da UNIPAMPA.Em 16 de março de 2007, foi criada a Comissão de Implantação
da UNIPAMPA, que teve seus esforços direcionados para constituir os primeiros passos da identidade
dessa nova universidade. A Comissão promoveu as seguintes atividades: planejamento da estrutura e
funcionamento unificados; desenvolvimento profissional de docentes e técnico-administrativos;
estudos para o projeto acadêmico; fóruns curriculares por áreas de conhecimento; reuniões e
audiências públicas com dirigentes municipais, estaduais e federais e com lideranças comunitárias
regionais sobre o projeto de desenvolvimento institucional da futura UNIPAMPA. Em 11 de janeiro de
2008, a Lei n. 11.640 criou a UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa,A partir de
então, a UNIPAMPA passou a existir de forma autônoma em relação às Instituições de ensino superior
consorciadas para sua implantação. Em janeiro de 2008, empossado o primeiro reitorado, que, na
condição pro tempore, teve como principal responsabilidade integrar os campi criados pelas
instituições tutoras, constituindo e consolidando-os como a Universidade Federal do Pampa. São
ofertados na Instituição 64 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e cursos superiores
em tecnologia, com 3.120 vagas disponibilizadas anualmente, sendo que 50% delas são destinadas
para candidatos incluídos nas políticas de ações afirmativas, cuja previsão se encontra na Lei n.
12.711/2012; 47% são para vagas de ampla concorrência e 03% para ação afirmativa específica da
UNIPAMPA - candidatos com deficiência. Conforme o documento intitulado Dados Gerais, em junho
de 2015, a Universidade contava com um corpo de servidores composto por 803 docentes e 835
técnico-administrativos em educação, os quais proporcionam apoio para atender os discentes nos
seguintes cursos de graduação ofertados: Campus Alegrete: Ciência da Computação, Engenharia
Civil, Engenharia Elétrica; Engenharia Agrícola, Engenharia Mecânica, Engenharia de Software e
Engenharia de Telecomunicações; Campus Bagé: Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos,
Engenharia Química, Engenharia da Computação, Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente,
Física - Licenciatura, Química- Licenciatura, Matemática- Licenciatura, Letras Português -
Licenciatura, Letras Línguas Adicionais: Inglês, Espanhol e Respectivas Literaturas- Licenciatura e
Música- Licenciatura; Campus Caçapava do Sul: Geofísica, Ciências Exatas- Licenciatura, Geologia,
Curso Superior de Tecnologia em Mineração e Engenharia Ambiental e Sanitária; Campus Dom
Pedrito: Zootecnia, Enologia, Superior de Tecnologia em Agronegócio e Ciências da Natureza-
Licenciatura, Educação do Campo; Campus Itaqui: Agronomia, Bacharelado Interdisciplinar em
Ciência e Tecnologia (noturno e diurno), Ciência e Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Matemática -
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Licenciatura e Engenharia de Agrimensura; Campus Jaguarão: Pedagogia, Letras Português e
Espanhol- Licenciatura (noturno e diurno); Licenciatura em Letras - Português/EAD; História -
Licenciatura, Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo; Bacharelado em Produção e
Política Cultural; Campus Santana do Livramento: Administração (noturno e diurno), Ciências
Econômicas, Relações Internacionais e Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública; Bacharelado
em Direito. Campus São Borja: Cursos de Comunicação Social – Jornalismo, Relações Públicas e
Publicidade e Propaganda; Serviço Social, Ciências Sociais – Ciência Política e Ciências Humanas-
Licenciatura; Campus São Gabriel: Ciências Biológicas Bacharelado e Ciências Biológicas -
Licenciatura, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental e Biotecnologia;Campus Uruguaiana: Medicina,
Enfermagem, Farmácia, Ciências da NaturezaLicenciatura, Medicina Veterinária, Curso Superior de
Tecnologia em Aquicultura, Educação Física- Licenciatura e Fisioterapia.
Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).
Direito.
Indicar a modalidade de oferta.
O curso será ofertado na modalidade presencial.
Informar o endereço de funcionamento do curso.
Rua Vereador Alberto Benvenuto, 3200, Passo, São Borja-RJ
Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.
Quanto a tal ponto, fundamental esclarecer que o campus de São Borja, não tendo obtido êxito nas
tratativas institucionais dirigidas à implantação local do Curso,

 efetivou parceria com o Campus de Santana do Livramento, considerando que aquela unidade
acadêmica possuía maior número de docentes com formação na área jurídica, em razão de contar com
as graduações de Administração e Relações Internacionais, que convergiam com a proposta de criação
do Curso. A união restou visualizada, à época, como única forma de viabilizar a construção de um
PPC, que exige, além da caracterização do Curso (matriz curricular, concepção pedagógica, perfil do
egresso etc.), a indicação dos professores que irão atuar, bem como da infraestrutura disponível para
tanto. 

 Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam).
O PPC observa as regras estabelecidas na Resolução 09/2004 do MEC
Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de licenciatura.
Não se aplica, pois se trata de curso de bacharelado em Direito.
Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, em
caso de Despacho Saneador parcialmente satisfatório.
O despacho não foi parcialmente satisfatório.
Informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência (TSD),
Medidas Cautelares e Termo de Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se
houver.
Não há Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência (TSD), Medidas
Cautelares ou Termo de Supervisão envolvendo o curso a ser analisado.
Informar o turno de funcionamento do curso.
Noturno.
Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.
O curso terá a carga horária total de 3.855 horas.
Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.
O tempo mínimo de integralização do curso será de 10 semestres, ao passo que o tempo máximo será
de 15 semestres.
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Identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação acadêmica; titulação; regime de
trabalho; tempo de exercício na IES; atuação profissional na área). No caso de CST,
consideração e descrição do tempo de experiência do(a) coordenador(a) na educação básica, se
houver.
A coordenadora do curso é formada em Direito, com título de doutorado. O seu regime de trabalho é
integral, com dedicação exclusiva. O seu tempo de exercício na IES é de 5 anos.
Calcular e inserir o IQCD, de acordo com o item 4.9 da Nota Técnica n° 16/2017, Revisão Nota
Técnica Nº 2/2018/CGACGIES/DAES.
O curso possui um corpo docente composto por 19 professores, sendo 18 com doutorado e 1 com
mestrado.

  
Nesse sentido, e sendo considerada a fórmula de (5xD) + (3xM) + (2xE) + G/D+M+E+G, o IQCD é
de 4,90

 Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
O curso possui 19 docentes, sendo 17 com doutorado e 2 com mestrado.
Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.
Não há previsão de oferta de disciplina em língua estrangeira.
Informar previsão de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou
optativa.
A disciplina de LIBRAS será oferecida como optativa, com carga horária de 30 horas..
Explicitar previsão de oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes
profissionais.
O Curso de Direito do Campus São Borja conta com o Núcleo de Prática Jurídica, responsável por
conduzir os cinco componentes de prática previstos na matriz curricular. Sua coordenação se dá por
dois docentes do Curso, conforme previsto em regimento próprio . Importante salientar, ainda, que o
Campus São Borja já possui convênios com órgãos e instituições nas quais os acadêmicos poderão
realizar estágios que lhes permitam um contato mais alargado com a realidade da criação e aplicação
do Direito.
Informar sobre a previsão de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) com
diferentes cursos e diferentes instituições para os cursos da área da saúde.
O curso não é da área de saúde.
Descrever o sistema previsto de acompanhamento de egressos.
Os egressos serão acompanhados por meio de questionários que possibilitem conhecer suas áreas de
atuação, as percepções sobre a formação recebida, divulgando

 possíveis atividades de formação continuada, entre outros. Há que se referir, neste ponto, o Programa
de Acompanhamento de Egressos (PAE), que visa conhecer a atuação profissional dos egressos,
diagnosticar necessidades formativas que possam ampliar as possibilidades dessa atuação e qualificar
o ensino de

 graduação. Além disso, o programa intenta a manutenção da relação de proximidade com o egresso da
instituição, entendendo-o como parte da sua história, em uma relação de solidariedade e
responsabilidade para com o aluno formado pela UNIPAMPA.
Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for o
caso.
Não se aplica, por se tratar de curso presencial.

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,79

1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4
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Justificativa para conceito 4:O PDI da UNIPAMPA estabelece claramente as políticas de
ensino, pesquisa e extensão. E essas políticas encontram igualmente previstas no PPC do curso.
Registre-se, ademais, que a UNIPAMPA possui o Programa de Desenvolvimento Acadêmico
(PDA, por meio do qual são oferecidas bolsas de iniciação à pesquisa, ensino e extensão aos
discentes. Essas políticas, de maneira geral, contribuem para a promoção de oportunidades de
aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso. Contudo, não há previsão exitosas ou inovadoras
para a sua revisão.
1.2. Objetivos do curso. 5
Justificativa para conceito 5:O PPC do curso prevê os objetivos, dividindo-os em geral e
específicos. Nesse sentido, resumidamente, o objetivo geral do curso é "formar sujeitos
comprometidos e capacitados a atuar, com suporte na ciência do Direito, em prol da Justiça e do
desenvolvimento regional, nacional e internacional". Já os objetivos específicos - aqui
apresentados igualmente de forma resumida - são: "formar bachareis compromissados com
direitos humanos/fundamentais"; "capacitar bacharéis para buscar a efetividade dos direitos
humanos e fundamentais"; "formar profissionais dotados de sólida formação teórica, legal e
empírica, aptos a repensar criticamente o Direito"; "contribuir para a capacitação de bacharéis
dotados de conhecimentos acerca das peculiaridades da região de fronteira" e "formar
profissionais capacitados à atuação tanto na esfera pública quanto na privada". Todos esses
objetivos levam em consideração o perfil profissional do egresso estabelecido no PPC, sendo,
ainda, compatíveis com a estrutura curricular, o contexto educacional, bem como com as
características locais e regionais. Além disso, cumpre frisar que o curso prevê a adoção de
práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso, seja por meio de
metodologias ativas, seja através dos componentes curriculares interdisciplinares.
1.3. Perfil profissional do egresso. 5
Justificativa para conceito 5:O PPC prevê expressamente o perfil do egresso, que está em
consonância com as DCN do curso de Direito. Nesse sentido, o perfil do egresso se encaixa de
forma adequada às peculiaridades locais e regionais, em especial por se tratar de uma região de
fronteira com a Argentina. Registre-se, ainda, que o PPC estabelece a possibilidade de que o
perfil do egresso seja constantemente atualizado, "de modo a atender as noveis demandas
apresentadas pelo mundo do trabalho contemporâneo".
1.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para
Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 5

Justificativa para conceito 5:O PPC do curso ora em avaliação prevê que a integralização
curricular perfazerá 3.855 horas, distribuídas entre os componentes curriculares obrigatórios da
graduação, estágio, TCC, componentes curriculares complementares e atividades
complementares. Há expressa previsão de interdisciplinaridade, podendo ser citado, apenas a
titulo de exemplo, as disciplinas de "antropologia", "sociologia geral", "políticas públicas",
"psicologia aplicada ao direito", "tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao
direito", dentre outras. Na estrutura curricular há, ainda, nítida preocupação com a articulação
da teoria com a prática, havendo previsão de 5 semestres (a partir do sexto até o décimo
período) de estágio de prática jurídica. A disciplina de LIBRAS é oferecida como eletiva, dentro
dos "componentes curriculares complementares de graduação". Ademais, as disciplinas que
compõem a estrutura curricular do curso dialogam entre si no decorrer da formação do aluno,
havendo, incluisve, a previsão de "colóquios" anuais, com temas interdisciplinares já
previamente definidos. Por fim, cumpre registrar que o curso, mormente em seus "componentes
curriculares complementares de graduação", prevê disciplinas inovadoras, como, por exemplo,
"movimentos sociais", "biopolítica e direito", "tópicos sobre direito e fronteira" e
"decolonialidade e constitucionalismo".
1.5. Conteúdos curriculares. 4
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Justificativa para conceito 4:A estrutura curricular, e os respectivos conteúdos dos
componentes curriculares, previstos no PPC, permitem o desenvolvimento do perfil do egresso.
A carga horária é adequada (3.855 horas), assim como a bibliografia prevista. Dentre os
componentes curriculares há previsão de "direito ambiental", "socioambientalismo", "direitos
humanos", "direitos humanos e de gênero", "minorias étnicas", "movimentos sociais". O ensino
de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, por sua vez, está contemplado no
conteúdo curricular da disciplina "formação histórica, econômica e política do Brasil". Todos
esses componentes curriculares diferenciam o curso dentro da área profissional, não sendo
suficiente, contudo, para induzirem o contato com conhecimento recente e inovador.
1.6. Metodologia. 5
Justificativa para conceito 5:O PPC prevê metodologias que privilegiam a
interdisciplinaridade, sendo aptas a atenderem ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares e
às estratégias de aprendizagem, "estimulando a reflexão crítica e o livre pensar, como elementos
constituidores da autonomia intelectual dos estudantes". Há previsão do uso intenso de
metodologias ativas, já existindo, inclusive, infraestrutura para tanto. Essas metodologias,
ademais, coadunam-se com práticas pedagógicas que colocam o discente como "centro do
processo educativo", com a valorização da relação teória-prática. Por fim, merece ser frisado
que a IES, até mesmo por conta de outros curso já em funcionamento, possui uma infraestrutura
diferenciada (laboratórios e estúdios de rádio e TV), o que certamente proporcionará aos
discentes experiências inovadoras de aprendizagens dentro da área.
1.7. Estágio curricular supervisionado. Obrigatório para cursos cujas DCN preveem o
estágio supervisionado. NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que
não esteja previsto nas DCN).

5

Justificativa para conceito 5:O PPC do curso prevê o estágio, que se divide em 5 componentes
curriculares, com uma carga horária total de 480 horas, que se evidencia como adequada. O
curso ora analisado já possui convênio firmado com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul,
para que os seus alunos possam cumprir o estágio. Além disso, diversos compromissos de
intenções, para fins de estágio, foram celebrados com órgãos variados (Polícia Civil, Polícia
Federal e Receita Federal). Os componentes curriculares previstos para fins de estágio têm
início no 6º período e se estendem até o 10º período. No 6º semestre, os discentes devem cursar
a disciplina "Estágio de Prática Jurídica I", na qual haverá simulações referentes ao Processo
Civil, bem como atividades de mediação, conciliação e arbitragem. No 7º semestre, o Estágio de
Prática Jurídica II será dirigido ao Processo Penal, tendo por objeto central a realização de júri
simulado. No 8º semestre, em Estágio de Prática Jurídica III, por sua vez, os alunos assistirão
audiências reais no Poder Judiciário, em âmbito cível e criminal, com posterior elaboração de
relatórios. No 9º e no 10º semestres, em Estágio de Prática Jurídica IV e V, os discentes irão
atuar no Serviço de Assistência Jurídica Gratuita (SAJUG) da UNIPAMPA, cujo funcionamento
ocorrerá no Núcleo de Prática Jurídica. Todas esses componentes curriculares de estágio
evidenciam não apenas a integração entre o ensino e o mundo do trabalho (em consonância com
o perfil do egresso), mas também a interlocução entre a IES e o ambiente de estágio, gerando
insumos para atualização das práticas do estágio.
1.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação
Básica.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
1.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para
licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica
1.10. Atividades complementares.   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem
atividades complementares. NSA para cursos que não contemplam atividades
complementares no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN).

4



Análise preliminar
Justificativa para conceito 4:O PPC do curso prevê as "atividades complementares de
graduação", que, para a integralização curricular, o discente deve atingir uma carga horária de
300 horas. Essas atividades complementares, na hipótese, são divididas em 4 grupos: I -
Atividades de Ensino; II - Atividades de Pesquisa; III - Atividades de Extensão e IV -
Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e Gestão. Essa variedade de atividades
complementares estão em consonância com a formação geral e específica do discente prevista
no PPC. Contudo, não há planejamento de mecanismos inovadores na sua regulação, gestão e
aproveitamento.
1.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   Obrigatório para cursos cujas DCN
preveem TCC. NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja
previsto nas DCN).

5

Justificativa para conceito 5:O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está previsto no PPC e
possui regulamento próprio. Trata-se de um "componente curricular obrigatório". Na realidade,
o TCC é dividido em 2 componentes curriculares, quais sejam, TCC I e TCC II, previstos,
respectivamente, para serem cursados no 8o e 9o semestres (cada um com carga horária de 60
horas). O discente contará com a orientação de um docente, cuja escolha ocorrerá com a
participação do coordenador do curso, partindo de uma lista tríplice de conjugação tema-
professor (1a opção, 2a opção e 3a opção). Há previsão de que o aluno, no 9o semestre (TCC
II), defenderá o seu trabalho (em formato de monografia) perante uma banca, composta pelo
orientador e outros 2 docentes. O PPC e o Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso da
IES não prevêem a disponibilização dos TCC em repositórios institucionais próprios. Todavia,
foi constatado em visita à biblioteca e em reunião com a bibliotecária que todos os TCCs serão
disponibilizados no portal da UNIPAMPA, como já é feito atualmente com os demais cursos em
funcionamento.
1.12. Apoio ao discente. 5
Justificativa para conceito 5:A IES possui sólido apoio ao discente, praticando ações desde a
chegada no aluno da UNIPAMPA, para que seja propiciado um acolhimento adequado. Esse
trabalho é desenvolvido inicialmente pelos Núcleos de Desenvolvimento Educacional (NuDE),
composto por técnicos administrativos de apoio pedagógico e de assistência estudantil. Dentre
as ações de apoio realizadas aos discentes, é possível destacar: a) o Plano de Permanência, que
consiste na concessão de benefícios de assistência básica ao estudante em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, visando prevenir a evasão e a retenção dele além do tempo
necessário para a conclusão do Curso; b) o Programa de Alimentação Subsidiada Talheres do
Pampa, que consiste na concessão de subsídio à alimentação aos estudantes de graduação
regularmente matriculados na UNIPAMPA, com o objetivo de proporcionar refeições saudáveis,
com qualidade e a um preço acessível (alguns alunos, inclusive, a depender da situação de
vulnerabilidade econômica identificada pelo NuDE, fazem jus à alimentação gratuita); c) o
Programa de Moradia Estudantil João de Barro, consistente na concessão do benefício de
moradia aos estudantes de graduação regularmente matriculados na UNIPAMPA, desde que
provindos de localidades diversas às da cidade-sede da Unidade Acadêmica onde estão
vinculados e em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com as
diretrizes do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Nesse sentido, registre-se
que o Programa de Moradia Estudantil tem as seguintes modalidades: I. Alojamento: vaga
temporária em alojamento específico, visando acolher aos estudantes ingressantes que
provenham de localidades externas à cidade-sede da Unidade Acadêmica onde estão vinculados.
II. Vaga na Moradia Estudantil João de Barro (em fase de finalização da construção, prevista
para ser inaugurada em dezembro de 2018): tem o objetivo de proporcionar espaço de
acolhimento e moradia temporário e gratuito aos acadêmicos que apresentem comprovada
situação de vulnerabilidade socioeconômica e provenham de municípios externos à cidade-sede
do Campus, seja em território nacional ou em área de Fronteira. III. Auxílio-Moradia: repasse
de auxílio financeiro que visa contribuir com as despesas de moradia dos acadêmicos que
apresentem comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica e provenham municípios
externos à cidade-sede do Campus, e que não estejam contemplados nas modalidades dos itens I
e II. Todas essas ações, além de inovadoras, conferem um amplo suporte ao discente durante
todo o tempo em que permanecer vinculado à IES.
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1.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5
Justificativa para conceito 5:O curso analisado possui uma gestão planejada, com nítida
atuação do NDE e do colegiado (comissão) de docentes. Além disso, conforme constatado pela
documentação apresentada e pelas reuniões realizadas, o CPA tem importante papel na IES,
fazendo regularmente a autoavaliação institucional. Na realidade, considerando suas
características multicampi, a CPA/UNIPAMPA é constituída por Comitês Locais de Avaliação e
a Comissão Central de Avaliação (CCA). Há, ainda, previsão para a autoavaliação do curso. Os
resultados dessas avaliações (que são repassadas para toda comunidade acadêmica, tanto por e-
mail, como por reuniões locais nos campi), seguindo modelo já adotado nos demais cursos da
IES, devem servir de material para o aperfeiçoamento contínuo do curso, bem como para a
definição do próprio processo autoavaliativo do curso.
1.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10
de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica
1.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria.  
Exclusivo para cursos que visam a  ofertar disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica
1.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 5
Justificativa para conceito 5:O curso dispõe de uma gama de tecnologias de informação e
comunicação, que contribuirão para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem,
possibilitando a execução do projeto pedagógico do curso. Aliás, o curso prevê, inclusive, um
componente curricular denominado "Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao
Direito". Diversas metodologias ativas são previstas no PPC, e a visita in loco permitiu
constatar a ampla oferta de laboratórios pela IES (laboratórios de informática, estúdios de TV e
rádio, sala de grupo focal, etc.), o que poderá propiciar experiências diferenciadas de
aprendizagem baseadas em seu uso. Além disso, cumpre destacar que o curso também
disponibilizará aos discentes o acesso à Plataforma Moodle (como já ocorre com os demais
cursos da UNIPAMPA), permitindo que estudantes tenha acesso às atividades e ao material
didático de apoio.
1.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que visam a
ofertar disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme
Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
1.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
1.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 5

Justificativa para conceito 5:O PC do curso ora avaliado prevê a avaliação, "pensada como
processual, cumulativa e contínua". A aprovação aluno será alcançada com a obtenção da média
6,0 nas atividades de ensino (incluídas as atividades de recuperação), bem como com a
frequência mínima de 75% da carga horária de cada componente curricular. Na proposta do
curso, há previsão de "avaliação diagnóstica" (utilizada no início da aprendizagem, para
determinar a presença ou ausência de habilidades), "avaliação formativa" (utilizada durante o
processo de aprendizagem para promover o desempenho mais eficiente, identificando o
progresso acadêmico do discente) e a "avaliação somativa" (cujo objetivo é quantificar o
desempenho apresentado pelos discentes). Todos esses modelos incentivam a autonomia do
discente e permitem o seu frequente desenvolvimento, sendo certo, ademais, que essas formas
de avaliação constituem-se ações concretas para a melhoria da aprendizagem do estudante.
1.20. Número de vagas. 5
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Justificativa para conceito 5:A IES pretende a autorização para a oferta de 50 vagas anuais,
todas oriundas do ENEM (com procedimento via SISU). Esse número de vagas foi
fundamentado em estudos realizados perante várias associações acadêmicas, que declararam
(expressamente e por escrito) possuir, atualmente, aproximadamente 100 alunos da cidade de
São Borja que se deslocam para outras cidades, no intuito de cursarem Direito. Além disso, o
número de vagas pretendido se adequa à dimensão do corpo docente, mormente aos 4 períodos
iniciais (objeto desta avaliação), e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o
ensino e a pesquisa.
1.21. Integração com as redes públicas de ensino.   Obrigatório para licenciaturas. NSA
para os cursos que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
1.22. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS).   Obrigatório
para cursos da área da saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o
sistema local e regional de saúde/SUS.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
1.23. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde.   Obrigatório para cursos da área
da saúde que contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema local e
regional de saúde/SUS.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
1.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas.
NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,50

2.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5
Justificativa para conceito 5:Constatou-se a institucionalização do NDE, incluindo a
designação por Portaria da Reitoria (97/2015 e 922/2018). Todos os membros possuem titulação
(doutorado), atuam com dedicação exclusiva, tendo o coordenador como membro. Em
entrevista com os seus membros, foi constatado que farão o acompanhamento da necessidade de
atualização periódica do PPC através de resultados de pesquisa semestral do curso, através de
reuniões do colegiado, dentre outras ferramentas que resultará em estudos para adequar às
demandas do mercado de trabalho e as DCN. Em entrevista com os membros do NDE,
constatou-se que estes permaneceram neste colegiado até o ato regulatório de reconhecimento
do curso, no caso de ser expedido o ato de autorização.
2.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10
de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.3. Regime de trabalho do coordenador de curso. 3
Justificativa para conceito 3:Constatou-se que o regime de trabalho do coordenador é de
dedicação exclusiva, razão pela qual será suficiente para o atendimento às demandas do curso,
da gestão, do atendimento aos alunos, professores, pessoal técnico administrativo. Não foi
apresentado à Comissão de Avaliação, plano de ação documentado, mas inexiste previsão de
indicados de desempenho.
2.4. Corpo docente: titulação. 5
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Justificativa para conceito 5:Há relatório de estudos subscrito pela Coordenação do Curso e
sua Substituta em que descreve a relação entre a titulação e o desempenho que terá em sala de
aula, em especial a sua capacidade de analisar e trabalhar os conteúdos curriculares. O relatório
ainda descreve que a titulação do corpo docente, com participação destes em grupos de estudos
e de pesquisas, será capaz de proporcionar a importância da vida profissional dos discentes,
desenvolvendo raciocínio crítico, com base na literatura e de publicações, vinculando à
necessidade de ter como resultado a meta de integralizar o perfil do egresso, ou seja, de
contribuir dessa forma com o perfil exigido para a sua formação acadêmica e profissional. Os
docentes, em razão de sua formação terão condições de incentivar e estimular a produção de
novos conhecimentos, tendo como ferramentas grupos de pesquisa e estudo com a publicação e
socialização de seus resultados.
2.5. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 3
Justificativa para conceito 3:Essa Comissão constatou que sendo o regime de dedicação
exclusiva de todo o docente, estes terão condições de atender às demandas do curso, incluindo
atendimento aos discentes, participação nos colegiados, planejamento das atividades acadêmicas
de seus componentes e das integrações com os demais componentes , preparação e correção das
avaliações de aprendizagem. Não foi apresentado à esta Comissão de Avaliação, documentação
descritiva sobre como as atribuições individuais dos docentes serão registradas, tendo em vista a
carga horária total por atividade, que possa ser utilizada no planejamento e gestão para e
constante e regular melhoria do curso.
2.6. Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da docência
superior).   NSA para cursos de licenciatura. 5

Justificativa para conceito 5:Há relatório subscrito pelo NDE, que demonstra e justifica que a
experiência profissional dos docentes proporcionará a possibilidade e a capacidade de
apresentar aos discentes situações reais contextualizadas ao ambiente de aprendizagem para
facilitar o aprender fazendo, o que caminhará para continua atualização de conteúdo. Essa
experiência profissional dos docentes também será capaz de atuar integrado com outras
disciplinas, tendo em meta as competências e habilidades previstas no PPC, tendo como
ferramental de aprendizagem o conteúdo e a profissão do operador do direito que se quer ter.
2.7. Experiência no exercício da docência na educação básica.   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
2.8. Experiência no exercício da docência superior. 5
Justificativa para conceito 5:O corpo docente possui a experiência na docência que,
coadunado com o perfil do egresso previsto no PPC, permitirá desempenho diferenciado em
sala de aula, e com isso, haverá ambiente propício a identificar eventuais deficiências de
aprendizado. Essa Comissão de Avaliação certificou-se em entrevista que os docentes possuem
capacidade de desenvolver o processo de aprendizagem levando em consideração as diferenças
existentes de turmas. Também a experiência docente fará com que possam apresentar aos
discentes casos ou situações contextualizadas para a aplicação do conteúdo em situações reais,
praticando e aprendendo a fazer. ]Também a experiência docente permitirá que estes possam
desenvolver formas alternativas de aprendizagem aos discentes com maior dificuldade de
compreensão dos conteúdos, através de avaliações (diagnósticas, formativas e somativas) e com
isso revisar as práticas de ensino. Constatou também essa Comissão de Avaliação que o corpo
docente terá a capacidade de exercer suas lideranças e o reconhecimento de suas produções.
2.9. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.10. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
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2.11. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 5
Justificativa para conceito 5:Essa Comissão de Avaliação certificou-se da existência
institucionalizada e regulamentada do Colegiado de Curso, o que a IES denomina de Comissão
de Curso. Haverá reuniões periódicas, e há o registro de algumas que já foram realizadas,
através de Atas apresentadas. É previsto a forma ou o fluxo do encaminhamento de suas
decisões. O Colegiado será avaliado através de avaliação semestral do Curso com o objetivo de
adotar melhorias na execução ou formas de gestão.
2.12. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente
presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.13. Experiência do corpo de tutores em educação a distância.   Exclusivo para cursos
que visam a ofertar disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância
(conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.14. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e
coordenadores de curso a distância.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10
de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 5
Justificativa para conceito 5:Do total dos docentes (19), 12 possuem mais do que 9 produções
nos últimos 3 anos.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 4,63

3.1. Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral.   Considerar os espaços de
trabalho para os docentes em Tempo Integral do primeiro ano do curso (CST) ou dois
primeiros anos (bacharelados/licenciaturas).

5

Justificativa para conceito 5:Essa Comissão de Avaliação constatou que o espaço
disponibilizado para os professores, no caso em dedicação exclusiva, é suficiente para às
demandas do curso, tais como atendimento aos discentes, viabilizando as ações e procedimentos
acadêmicos, possuem computadores com acesso à Internet, com preservação da privacidade, há
móveis para a guarda de materiais de forma individualizada com chaves. O espaço permite o
atendimento aos discentes.
3.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 5
Justificativa para conceito 5:O coordenador dispõe de espaço que permite as atividades
demandas pelo curso, possibilitando o atendimento aos discentes, professores. Há todos os
equipamentos necessários ao desempenho da atividade da coordenação, incluindo equipamentos
de informática e acesso à rede de internet. Há possibilidade de várias formas de trabalho. Na
possibilidade de atendimento a grupos de pessoas, o coordenador dispõe de salas próprias para
essas reuniões, como também em caso de pautas ou assuntos que requer maior privacidade.
3.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual
para todos os docentes do  curso. Considerar a sala coletiva de professores para os
docentes do primeiro ano do curso  (CST) ou dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

5

Justificativa para conceito 5:Essa Comissão constatou que a sala coletiva de professores
proporciona e permite as atividades docente, disponibilizado recursos de informática e acesso à
internet, contendo armários individuais e seguros para a guarda de materiais. É espaço que
também permite descanse, lazer e integração entre os docentes. Constatou-se a existência de
apoio técnico-administrativo exclusivo aos docentes.
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3.4. Salas de aula.   Considerar as salas de aula para o primeiro ano do curso (CST) ou
para os dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 4

Justificativa para conceito 4:As salas de aulas são amplas, confortáveis, há espaço e carteiras
suficientes. São salas exclusivas para o curso de direito. Possuem recursos audiovisuais ( data-
show e computador). Há acesso à internet pelo sistema wifi. Constata-se que as salas recebem
manutenção regular. O espaço permite outras configurações. Há carteiras para alunos canhotos,
e para obesos. Não foi constatado a existência de outros recursos cuja utilização seria inovadora
ou comprovadamente exitosa.
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática.   Considerar o laboratório de
informática, ou outro meio de acesso a equipamentos  de informática, para o primeiro ano
do curso (CST) ou para os dois primeiros anos  (bacharelados/licenciaturas).

5

Justificativa para conceito 5:Foi apresentado à essa Comissão de Avaliação 4 laboratórios,
com 52 máquinas (computadores) com acesso à rede de internet, com excelente velocidade de
acesso. São amplas salas, com móveis e equipamentos de recursos audiovisuais ( data-show,
telões, etc) São confortáveis, e dispõe de softwares atualizados e há acompanhamento por parte
do pessoal de TI para reparo, manutenção e eventuais contingências. A coordenação do curso
encaminhará eventuais alterações de demanda para a eventual disponibilidades de mais
equipamentos.
3.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da
bibliografia básica para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

4

Justificativa para conceito 4:Essa Comissão de Avaliação vistoriou a Biblioteca. a IES,
embora o espaço seja suficiente, possuindo salas de estudos anexada a mesma, a IES está
construindo novo prédio no Campus de São Borja, para abrigar mais salas de aula e
disponibilizará um andar exclusivo para a biblioteca. Os alunos acessam o acervo físico através
de sistema denominado GURI, adquirido da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os
livros de direito estão tombados, e imputados no sistema. As verificações realizadas nas
bibliografias fez com que fosse constatado que a mesma é adequada aos componentes
curriculares, ao número de vagas ( são 8 exemplares para a bibliografia básica e 5 para as
complementares). Há acesso às bibliotecas públicas digitais. O s periódicos são digitais,
disponíveis também no portal da UNIPAMPA pela plataforma CAFE (Comunidade Acadêmica
Federada). Há relatório com o referendo do NDE , certificando a compatibilidade, adequação do
número de vagas em relação à quantidade de exemplares por título. O acesso ao acervo via on
lilne é disponibilizado 24 horas aos discentes, docentes, pelo portal da UNIPAMPA. Há curso de
direito no Campus de Santa do Livramento, cujo acervo também pode ser acessado pelo portal e
em 24 horas ou em até 5 dias o exemplar estará no campus de São Borja. A bibliografia está
atualizada. Não foi apresentado à Comissão de Avaliação plano de contingência para garantia de
acesso e do serviço.
3.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da
bibliografia complementar para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros
anos (bacharelados/licenciaturas).

4
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Justificativa para conceito 4:Essa Comissão de Avaliação vistoriou a Biblioteca. a IES,
embora o espaço seja suficiente, possuindo salas de estudos anexada a mesma, a IES está
construindo novo prédio no Campus de São Borja, para abrigar mais salas de aula e
disponibilizará um andar exclusivo para a biblioteca. Os alunos acessam o acervo físico através
de sistema denominado GURI, adquirido da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os
livros de direito estão tombados, e imputados no sistema. As verificações realizadas nas
bibliografias fez com que fosse constatado que a mesma é adequada aos componentes
curriculares, ao número de vagas ( são 8 exemplares para a bibliografia básica e 5 para as
complementares). Há acesso às bibliotecas públicas digitais. O s periódicos são digitais,
disponíveis também no portal da UNIPAMPA pela plataforma CAFE (Comunidade Acadêmica
Federada). Há relatório com o referendo do NDE , certificando a compatibilidade, adequação do
número de vagas em relação à quantidade de exemplares por título. O acesso ao acervo via on
lilne é disponibilizado 24 horas aos discentes, docentes, pelo portal da UNIPAMPA. Há curso de
direito no Campus de Santa do Livramento, cujo acervo também pode ser acessado pelo portal e
em 24 horas ou em até 5 dias o exemplar estará no campus de São Borja. A bibliografia está
atualizada. Não foi apresentado à Comissão de Avaliação plano de contingência para garantia de
acesso e do serviço.
3.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. Considerar os laboratórios para
o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
3.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. Considerar os laboratórios
para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
3.10. Laboratórios de ensino para a área de saúde.   Obrigatório para os cursos da área de
saúde, desde que contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
3.11. Laboratórios de habilidades.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde
que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
3.12. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados.   Obrigatório para os
cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
3.13. Biotérios.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no
PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
3.14. Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística).  
NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
3.15. Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação,
conciliação, mediação e atividades jurídicas reais.   Obrigatório para Cursos de Direito,
desde que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos.

5
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Justificativa para conceito 5:A Comissão de Avaliação apurou a existência de espaço físico
para as atividades do NPJ. Há móveis, equipamentos de informática com 8 computadores com
acesso à internet. Há regulamento do NPJ, em que se disciplina as práticas simuladas do
contencioso e das formas alternativas de resolução de conflitos ( mediação, conciliação e
arbitragem). Faz parte do NPJ salas de grupo focal. Há projeto de visitações orientadas. O NPJ
tendo em vista sua regulamentação, as afirmações da Coordenação, a entrevista com os
Docentes, a avaliação do espaço físico, as cartas de intenções de convênios de prática e estágio,
e as cartas de intenções, além de proposta de ser instalado no âmbito da IES o CEJUSC,
conclui-se que será atendido as demandas do curso e que poderá também ser utilizado para o
atendimento às demandas da comunidade de São Borja, pela criação de Serviço de Assistência
Judicial às pessoas com direito à assistência judicial gratuita.

Dimensão 4: Considerações finais.
Dimensão 4.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
EUCLIDES FRANCISCO JUTKOSKI ( Ponto Focal)

 CRISTIANO SIMAO MILLER
Dimensão 4.2. Informar o número do processo e da avaliação.
201711424
Dimensão 4.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de
divergência).
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA

 Endereço: Rua Vereador Alberto Benvenuto Nº: 3200 Cep: 97670000 - São Borja/RS
 Dimensão 4.4. Informar o ato autorizativo.

Autorização de Curso para a modalidade presencial.
Dimensão 4.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas
pretendidas.
CURSO: Direito

 GRAU: Bacharelado
 MODALIDADE: Presencial

 VAGAS: 50
 PERÍODO: Noturno

 Dimensão 4.6. Explicitar os documentos utilizados como base para avaliação (PDI e sua
vigência; PPC; Projeto de Autoavaliação e demais relatórios da IES).
Projeto Pedagógico do Curso, PDI, Regulamento do TCC, Regulamento ACC - Regulamento do
Estágio, Regulamento de Iniciação Científica, Regulamento de Monitoria, Manual de Apoio à
Produção Científica, Relatório de Adequação Bibliográfica Básica e Relatório de Adequação
Bibliográfica Complementar do NDE, Convênio e Cartas de Intenções Estágios, Relatório de Estudos
- Experiência Profissional Docente e Desempenho em Sala da Aula; Relatório de Estudos -
Experiência Docente e Perfil de Egresso; Documentos Docentes de comprovação das titulações;
Relatório de Estudo do Instrumento de Avaliação - Documentos da Coordenação, Plano de Ação da
Coordenação do Curso, Plano de Ação do Colegiado, Comprovantes de Adesão ao CAFE (Periódicos
Digitais); Contratos de Sistema Informatizado da Biblioteca, Atas de Reunião de NDE, Atas de
reuniões do Colegiado (Comissão de Curso), Prontuários dos Docentes; Regimento da CPA, Portarias
de Nomeação dos Membros, Projetos de Avaliações e Relatórios de Avaliações 2016, 2017 e 2018 (a
CPA já existe no Campus, tendo em vista que há outros curso). Instrumentos de Autoavaliação do
Curso; Projetos de ensino vinculado ao curso, projetos de pesquisas vinculados ao curso, projetos de
extensão, Grade de horários, banners, Eventos afeto ao curso; Tabelas: Número de disciplinas por
docente, Número de alunos por disciplina teórica/prática; Organograma, Acessibilidade.
Dimensão 4.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.
DIMENSÃO 1 - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA:

 O curso objeto da avaliação possui PPC em consonância com as políticas de ensino, pesquisa e
extensão, previstas no PDI da UNIPAMPA. Trata-se de curso bem estruturado, com objetivos (geral e
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específicos) bem definidos, que se vale de políticas que contribuem para a promoção de oportunidades
de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso. É um curso com um viés em Direitos Humanos, que
pretende explorar de forma intensa as metodologias ativas, bem como os componentes curriculares
interdisciplinares (havendo previsão, dentre outras, das disciplinas de "antropologia", "sociologia
geral", "políticas públicas", "psicologia aplicada ao direito", "tecnologias da informação e
comunicação aplicadas ao direito"). O curso será desenvolvido 3.855 horas, distribuídas entre os
componentes curriculares obrigatórios da graduação, estágio, TCC, componentes curriculares
complementares e atividades complementares. Na estrutura curricular há, ainda, nítida preocupação
com a articulação da teoria com a prática, havendo previsão de 5 semestres de estágio de prática
jurídica (do sexto ao décimo período). A disciplina de LIBRAS será oferecida como eletiva. Ademais,
as disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso dialogam entre si no decorrer da formação
do aluno, havendo, incluisve, a previsão de "colóquios" anuais, com temas interdisciplinares já
previamente definidos. Cumpre, ainda, registrar que o curso prevê disciplinas inovadoras - por
exemplo, "movimentos sociais", "biopolítica e direito", "tópicos sobre direito e fronteira" e
"decolonialidade e constitucionalismo" -, assim como, dentre os componentes curriculares, há
previsão de "direito ambiental", "socioambientalismo", "direitos humanos", "direitos humanos e de
gênero", "minorias étnicas", "movimentos sociais", sendo certo que o ensino de história e cultura afro-
brasileira, africana e indígena está contemplado no conteúdo curricular da disciplina "formação
histórica, econômica e política do Brasil".

 Frise-se que o PPC do curso prevê metodologias que privilegiam a interdisciplinaridade, sendo aptas a
atenderem ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares e às estratégias de aprendizagem,
"estimulando a reflexão crítica e o livre pensar, como elementos constituidores da autonomia
intelectual dos estudantes". Há previsão do uso intenso de metodologias ativas, já existindo, inclusive,
infraestrutura para tanto (laboratórios, estúdios de rádio e TV, sala de grupo focal, etc.), o certamente
proporcionará aos discentes experiências inovadoras de aprendizagens.

 Há previsão de atividades complementares no PPC do curso, possuindo uma carga horária de 300
horas e sendo divididas em 4 grupos: I - Atividades de Ensino; II - Atividades de Pesquisa; III -
Atividades de Extensão e IV - Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e Gestão. Há, igualmente,
previsão de apresentação de TCC (em formato de monografia) pelos discentes.

 O apoio ao discente é um ponto que merece destaque, havendo inúmeros programas voltados ao
acolhimento e à permanência do discente na IES. Dentre as ações de apoio realizadas aos discentes: a)
o Plano de Permanência; b) o Programa de Alimentação Subsidiada Talheres do Pampa e c) o
Programa de Moradia Estudantil João de Barro.

 Ao final, cumpre registrar que o número de vagas pretendido (50) é compatível com a dimensão do
corpo docente e com as condições de infraestrutura física e tecnológica disponíveis para o ensino e a
pesquisa.

  
DIMENSÃO 2 - CORPO DOCENTE:

 Essa Comissão de Avaliação constatou, em razão de análise das evidências obtidas com a visita in
loco, qual seja, entrevistas, documentos, que a IES possui corpo docente preparado e capacidade para
proporcionar curso que terá excelentes oportunidades para que o perfil do egresso almejado no PPC
seja efetivamente alcançado. A titulação, a experiência profissional e docente, a produção cientifica
destes, a capacidade de envolver o discente às práticas contextualizadas e a proposta de introdução no
processo de aprendizagem de metodologias de ensino inovadoras, como a metodologia ativa (que no
Direito ainda caminha a passos lentos), poderá traduzir em formação e graduação de egressos
diferenciados. O mote humanista na formação, incluindo a proposta de inclusão no PPC de eixo de
formação complementar em direitos humanos e fundamentais como alicerces de políticas públicas,
também contribuirá para a formação diferenciada destes egressos. O eixo de formação complementar
está intimamente integrado a realização e execução de Colóquio de Estudos Interdisciplinares em
Direito e também às atividades de extensão. A vocação institucional, geográfica, regional, social, em
que está inserida a IES traduz em cenário completamente viável à esta perspectiva. A vulnerabilidade
social e econômica local regional será mitigada com as ações propostas pelo PPC e pela capacidade e
experiência pelo corpo docente. Percebe-se ótimo alinhamento de todas as ações ao perfil do egresso
perseguido pelo PPC.

  
DIMENSÃO 3 - INFRAESTRUTURA:
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A IES possui estrutura física, com instalações e equipamentos que proporcionará ações, práticas,
experiências, possibilidades, situações e formatações diferenciadas do processo de aprendizagem. A
integração de instalações de outros cursos (laboratórios e estúdios de fotografia, TV, salas para grupos
focais, salas temáticas, etc), será de evidente e inquestionável oportunidade de introdução de
metodologia ativa no processo de aprendizagem como rico cenário às práticas de ensino. A IES dispõe
de 3 Prédios, 2 concluídos em que 1 é exclusivamente para a secretaria, administração, almoxarifado,
1 para salas de aulas, estúdios, laboratórios, laboratórios, biblioteca, o que ainda está em fase de
conclusão comportará mais salas de aulas e a ampliação da área de biblioteca e salas de estudos. A
IES oferta a Casa dos Estudantes, contendo dormitórios (96 vagas), além do Prédio Principal possuir
em anexo, refeitório. A IES, portanto, oferece ensino, moradia e alimentação aos discentes. Por ser
multicampus, caso haja eventual necessidade de recursos em um, outro poderá suprir de forma
eficiente. A IES dispõe de excelentes salas de aulas, bons espaços aos docentes, ótimos equipamentos
e instalações, departamentos de suporte técnico em TI e administrativo que contribuirá para prestar os
serviços de ensino com qualidade e diferenciado. As edificações são ótimas, preservadas e a gestão é
fundamentada em planejamento e austeridade no uso de recursos, mesmo porque é financiada por
recursos públicos federais.

  
 
 
 

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

A Comissão Avaliadora deparou com IES com estrutura física acima da média, com equipamentos,
laboratórios, estúdios, corpo docente, PPC diferenciado, envolvimento do corpo docente, dirigente e
técnico-administrativo nos projetos do curso. O local e a região possui natureza de vulnerabilidade social e
econômica e a abertura do curso de direito contribuirá de forma efetiva para o exercício da cidadania e a
melhoria do local e região.

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA
4,67 5


