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OFÍCIO Nº 38/2019/PROGRAD/UNIPAMPA

Bagé, 17 de abril de 2019.

 

COORDENADORES DE CURSO DE GRADUAÇÃO

Assunto: Formação docente - Enade/ Unipampa 2019.

 

Prezados,

1- A Divisão de Regulação e Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), em parceria com a
Procuradoria Educacional Institucional (PEI), organizou um curso para orientar os cursos participantes do
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), referente ao ano de 2019, construído na plataforma
Moodle.

2- Considerando que o Enade, estabelecido pelo SINAES, faz parte da avaliação de Instituições de Educação
Superior e dos cursos de graduação e é componente obrigatório para estudantes dos cursos enquadrados nos
ciclos avaliativos, devendo constar no seu histórico escolar; que a participação dos alunos concluintes, com
bom desempenho, reflete no Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos (IGC) da
instituição e contribui para o alcance das metas do PDI no que tange à qualidade do ensino de graduação,
relacionando os indicadores externos de avaliação às estratégias pedagógicas próprias de cada curso;

3- O curso tem por finalidade

a mobilização e conscientização dos estudantes sobre a importância da participação responsável no
Enade;
a criação de uma cultura entre docentes e gestores do curso sobre a importância da reflexão e do
planejamento do curso a partir dos resultados de avaliações externas;
a melhoria da qualidade dos cursos, refletida nos conceitos dos cursos e instituição.

4- O curso será dividido em três módulos, que estão articulados aos objetivos do curso:

Módulo 1- Informações técnicas e legislações relativas ao Enade 2019;
Formadores: PROGRAD e Procurador Institucional
Módulo 2- Instrumentos de Avaliação do Enade e sugestões pedagógicas;
Formadores: PROGRAD
Módulo 3- Relatórios do Enade e sugestões pedagógicas.
Formadora: PROGRAD

 

5- Cabe destacar que, conforme a Portaria Nº 828/2019 do Ministério da Educação, ficam habilitados para
participação no Enade 2019 os cursos relacionados na tabela abaixo.



 

Campus Curso

Alegrete Engenharia Civil

 Engenharia Elétrica

 Engenharia Mecânica

Bagé Engenharia de Alimentos

 Engenharia de Computação

 Engenharia de Produção

 Engenharia Química

Caçapava do Sul Engenharia Ambiental e Sanitária

Dom Pedrito Zootecnia

 Curso Superior de Tecnologia em
Agronegócio

Itaqui Agronomia

 Nutrição

São Gabriel Engenharia Florestal

Uruguaiana Enfermagem

 Farmácia

 Fisioterapia

 Medicina

 Medicina Veterinária

 



 

Além dos materiais, serão disponibilizados fóruns de dúvidas e discussão sobre os temas abordados nos
módulos.

Para acesso ao curso no Moodle, acesse este link e utilize login e senha institucionais.

 

Atenciosamente,

 

 
LISETE FUNARI DIAS

 
CHEFE DA DIVISÃO DE REGULAÇÃO E

AVALIAÇÃO
PROGRAD

MICHEL RODRIGUES ISERHARDT
 

PROCURADOR INSTITUCIONAL
PROCURADORIA EDUCACIONAL

INSTITUCIONAL
 

 

Documento assinado eletronicamente por LISETE FUNARI DIAS, Chefe da Divisão de Regulação e
Avaliação / PROGRAD, em 22/04/2019, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MICHEL RODRIGUES ISERHARDT, Procurador Educacional
Ins�tucional, em 22/04/2019, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0059672 e
o código CRC BE60F817.

Referência: Processo nº 23100.007633/2019-34 SEI nº 0059672

https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=9023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

