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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação:

Protocolo: 201722976
Código MEC: 1614073

Código da
Avaliação: 145132

Ato Regulatório: Renovação de Reconhecimento de Curso
Categoria

Módulo: Curso

Status: Finalizada

Instrumento: 302-Instrumento de avaliação de cursos de graduação - Reconhecimento e Renovação
de Reconhecimento (presencial)

Tipo de
Avaliação: Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA
Endereço da IES:
46160 - Campus Jaguarão - Rua Conselheiro Diana, 650 Kennedy. Jaguarão - RS. 
CEP:96300-000
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
GESTÃO DE TURISMO
Informações da comissão:

N? de
Avaliadores : 2

Data de
Formação: 11/03/2019 18:19:59

Período de
Visita: 21/04/2019 a 24/04/2019

Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
Mirella Caetano de Souza (21649047886) -> coordenador(a) da comissão
LICIO VALERIO LIMA VIEIRA (50625055500)

 

Curso:

 

 

DOCENTES
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo ininterrupto do
docente com o curso (em meses)Nome do Docente Titulação Regime

Trabalho
Vínculo
Empregatício

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

Adriana Pisoni da Silva Doutorado Integral Estatutário 55 Mês(es)
Alan Dutra de Mello Mestrado Integral Estatutário 90 Mês(es)
ALESSANDRA BURIOL
FARINHA Doutorado Integral Estatutário 33 Mês(es)

Alexandre Caldeirao
Carvalho Mestrado Integral Estatutário 48 Mês(es)

ALICE LEOTI SILVA Mestrado Integral Estatutário 15 Mês(es)
Angela Mara Bento
Ribeiro Doutorado Integral Estatutário 96 Mês(es)

CRISTINA PUREZA
DUARTE BOESSIO Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

FRANCIELLE DE LIMA Mestrado Integral Estatutário 26 Mês(es)
Juliana Rose Jasper Mestrado Integral Estatutário 70 Mês(es)
MARILU ANGELA
CAMPAGNER MAY Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

Patrícia Schneider Severo Doutorado Integral Estatutário 34 Mês(es)
VERA MARIA
GUIMARAES Doutorado Integral Estatutário 76 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: Análise preliminar

1.1. Informar nome da mantenedora.
Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA
1.2. Informar o nome da IES.
Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA - Campus Jaguarão
1.3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.
Base legal:

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA) 
 Mantenedora: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - CNPJ:

09.341.233/0001-22 
 Natureza Jurídica: Fundação Federal 

 Representante Legal: MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN (REITOR)
 Organização Acadêmica: Universidade

 Categoria Administrativa: Pública Federal
  

Endereço do Campus Jaguarão: Rua Conselheiro Diana, 650 Kennedy - Jaguarão/RS - CEP: 96300-
000

  
Atos legais:

 A UNIPAMPA foi instituída pela Lei nº 11.640, de 11 de Janeiro de 2008, de natureza pública,
vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do
Sul e foi recredenciada por meio da Portaria MEC n° 316, de 08/03/2017, publicada no DOU de
09/03/2017.

 O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo teve o ato autorizativo por meio da Portaria
1.776/2011 de 07/12/2011, publicada no D.O.U em 07/12/2011, e Reconhecimento de Curso por meio
da Portaria MEC/SERES 194, de 10/05/2013, publicada no DOU de 14/05/2013.
1.4. Descrever o perfil e a missão da IES.
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Dimensão 1: Análise preliminar
De acordo com o PDI a criação da Universidade Federal do Pampa foi 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. Os 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).

  
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.
1.5. Verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais apresentados no PPC para
subsidiar a justificativa apresentada pela IES para a existência do curso, se existe coerência com
o contexto educacional, com as necessidades locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC
do curso.
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Dimensão 1: Análise preliminar
De acordo com o PDI da UNIPAMPA, a IES está estruturada em uma região com características de
um processo gradativo de perdas socioeconômicas que levaram a um desenvolvimento injusto e
desigual no Estado do Rio Grande do Sul. A alta concentração de terras culminou num sistema
produtivo agropecuário que sustentou o desenvolvimento econômico da região por mais de três
séculos, chegando a um declínio no final do século XX, com baixos índices econômicos e sociais. 

 A estrutura produtiva da região está fortemente ligada aos setores primários e de serviços,
representada pelo baixo investimento público per capita, a baixa densidade populacional; a estrutura
fundiária caracterizada por médias e grandes propriedades e a distância geográfica dos polos
desenvolvidos do Estado.

 Por outro lado, a região apresenta vários fatores que indicam potencialidades para diversificação de
sua base econômica, entre os quais ganham relevância: a posição privilegiada em relação ao
MERCOSUL; os exemplos de excelência na produção agropecuária; as reservas minerais e a
existência de importantes instituições de ensino e pesquisa. Em termos mais específicos, destacam-se
aqueles potenciais relativos à geração de energia elétrica, indústria cerâmica, cadeia integrada de
carnes, vitivinicultura, extrativismo mineral, cultivo do arroz e da soja, silvicultura, fruticultura,
capacidade de armazenagem de grãos, turismo, entre outros.

 Os cursos oferecidos pela UNIPAMPA, bem como a produção do conhecimento, as atividades de
extensão e de assistência refletem o comprometimento da universidade com a região na qual está
inserida.

 Este compromisso é representado pela forte atuação no ensino, pesquisa e extensão com atenção às
potencialidades regionais. 

 A região dos Pampas apresenta diferencial no que diz respeito aos aspectos sociais, culturais e
ambientais. Esses elementos representam importantes elementos capazes de atrair turistas e visitantes.
É neste contexto que se insere o curso superior de tecnologia em Gestão de Turismo.

 Ainda de acordo com o PPC a região onde a universidade está inserida está localizada na faixa da
fronteira com o Uruguai e a Argentina chamada “Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul”. A
economia do município de Jaraguão tem forte base na agricultura e pecuária extensivas, sobretudo
ligadas à cultura do arroz e na pecuária. Os serviços ganharam expressão recentemente, especialmente
após o advento dos Free Shops da cidade uruguaia de Rio Branco. Com isto, Jaguarão se tornou um
ponto de parada importante para a modalidade de turismo de compras. Conta ainda com um
patrimônio histórico edificado de proporções singulares no Rio Grande do Sul, com cerca de 800
prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN, configurando
quase 50% da área urbana como patrimônio ou de interesse patrimonial. 

 Nesse contexto, destaca-se a importância da inserção do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo, no Campus Jaguarão, permitindo potencializar a formação na área do turismo e ampliar as
perspectivas no ponto de vista do empreendedorismo. Para a UNIPAMPA o turismo permite que se
dissemine na sociedade uma cultura de oferta de produtos e serviços com variedade e qualidade.
1.6. 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 informações do PDI, a Fundação Universidade Federal do Pampa é resultado da
reivindicação da comunidade da região, que encontrou guarida na política de expansão e renovação
das Instituições Federais de Educação Superior, incentivada pelo Governo Federal, a Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), prevendo a ampliação
da Educação Superior no Estado. Coube à UFPel implantar os campi de Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito,
Caçapava do Sul e Santana do Livramento. Desde a sua fundação, a UNIPAMPA já oferecia cursos de
Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia
de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia de Computação, Engenharia de Energias Renováveis
e de Ambiente, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática,
Licenciatura em Letras (Português e Espanhol), Licenciatura em Letras (Português e Inglês); Campus
Caçapava do Sul: Geofísica; Campus Dom Pedrito: Zootecnia, Agronomia; Campus Jaguarão:
Pedagogia e Licenciatura em Letras (Português e Espanhol); Administração; Comunicação Social –
Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e Serviço Social, Ciências Biológicas Licenciatura e
Bacharelado, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental; Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia;
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Dimensão 1: Análise preliminar
totalizando 27 cursos de graduação, em seus diferentes campi.

 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. Em 11 de janeiro de 2008, a Lei nº 11.640 cria a UNIPAMPA – Fundação
Universidade Federal do Pampa, que fixa em seu Art. 2º: A UNIPAMPA terá por objetivos ministrar
ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão
universitária, caracterizando sua inserção regional, mediante atuação multicampi na mesorregião
Metade Sul do Rio Grande do Sul.

 No momento de sua criação, a UNIPAMPA já contava com 2.320 alunos, 180 servidores docentes e
167 servidores técnico-administrativos em educação.

 Em janeiro de 2008, foi dado posse ao primeiro reitorado que, na condição pró-tempore, teve como
principal responsabilidade integrar os campi criados pelas instituições componentes do consórcio que
deu início às atividades dessa Instituição, constituindo e consolidando-os como a Universidade
Federal do Pampa. Nessa gestão foi constituído provisoriamente o Conselho de Dirigentes, integrado
pela Reitora, Vice-Reitor, Pró-Reitores e os Diretores de campus, com a função de exercer a jurisdição
superior da Instituição, deliberando sobre todos os temas de relevância acadêmica e administrativa.
Ainda em 2008, ao final do ano, foram realizadas eleições para a Direção dos campi, nas quais foram
eleitos os Diretores, Coordenadores Acadêmicos e Coordenadores Administrativos.

 Em fevereiro de 2010, foi instalado o Conselho Universitário (CONSUNI), cujos membros foram
eleitos ao final do ano anterior. Composto de forma a garantir a representatividade da comunidade
interna e externa com prevalência numérica de membro eleitos, o CONSUNI, ao longo de seu
primeiro ano de existência, produziu um amplo corpo normativo. Dentre outras, devem ser destacadas
as Resoluções que regulamentam o desenvolvimento de pessoal; os afastamentos para a pós-
graduação; os estágios; os concursos docentes; a distribuição de pessoal docente; a prestação de
serviços. 

 No final do ano de 2011, realizou-se a primeira eleição de reitorado da Universidade e, no final do ano
de 2012, eleições para o segundo mandato dos dirigentes dos campi e coordenadores de cursos.

 No esforço de ampliar as ações da Universidade, em face de seu compromisso com a região onde está
inserida, foram criados, nos últimos anos, mais 31 cursos.

 A oferta desses cursos contemplou, também, o turno da noite em todos os campi, contribuindo para a
ampliação do acesso ao Ensino Superior e a expansão deste nível de ensino na região de abrangência
da Universidade.

 Da mesma forma, deu-se a expansão da oferta de ensino de pós-graduação na Universidade: de um
curso em 2008 - Especialização em Ciência e Tecnologia – Ensino de Física e Matemática - passou-se,
no ano de 2012, para 22 cursos, sendo 8 de mestrado e 14 de especialização. Em 2013, iniciaram-se as
atividades do primeiro doutorado da Universidade, Doutorado em Bioquímica no Campus
Uruguaiana, e de mais um mestrado, Mestrado Profissional em Tecnologia Mineral no Campus
Caçapava do Sul.

 A extensão e a pesquisa também foram foco de estruturação e ampliação na Instituição. Atualmente
são 312 projetos de extensão registrados em desenvolvimento, o que mobiliza diretamente cerca de
1.500 pessoas, entre docentes, discentes e técnicos. 

 Com relação ao número de matrículas no ensino de graduação, passou-se de 1.527 alunos no ano de
2006, para 9.080 no ano de 2012. Da mesma forma com relação ao ensino de pós-graduação, que
ampliou de 50 alunos matriculados no ano de 2008 para 315 no ano de 2012. Também são relevantes
os números relacionados ao corpo de servidores docentes e técnico-administrativos em educação. Em
2008, havia 237 professores e 148 técnicos. Até o final de 2013, havia 675 docentes, sendo 61,63%
doutores e 34,96% mestres, e, 659 técnico- administrativos.
1.7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo
1.8. Indicar a modalidade de oferta.
Presencial
1.9. Informar o endereço de funcionamento do curso.
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Dimensão 1: Análise preliminar
UNIPAMA - Campus Jaguarão

 Rua Conselheiro Diana, 650 Kennedy - Jaguarão - RS CEP 96300-000
1.10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.
De acordo com o PPC, o mesmo foi elaborado nos anos de implantação inicial do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo da Universidade Federal do Pampa, a partir de trabalho dedicado
dos professores que compõem o Núcleo Docente Estruturante do curso e colaboradores.
1.11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso
existam).
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da UNIPAMPA Campus Jaguarão está
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs - Resolução CNE/CP no. 3/2002, Parecer
CNE/CP no. 29/2002 e Parecer CNE/CES no 436/2001) e no Catálogo Nacional de Cursos Superiores
de Tecnologia (CNCST 2010). Em todos os cursos oferecidos pela UNIPAMPA, tem-se o fundamento
de uma formação acadêmica sólida, generalista e humanística aos seus egressos. O curso de Gestão de
Turismo constitui o Eixo Tecnológico de Hospitalidade e Lazer o qual compreende as tecnologias
relacionadas aos processos de recepção, entretenimento e interação, abrangendo planejamento,
organização, operação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao turismo, hospitalidade e lazer,
integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços geográficos e dimensões
socioculturais, econômicas e ambientais.
1.12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de
licenciatura.
Não se aplica.
1.13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações,
em caso de Despacho Saneador parcialmente satisfatório.
O Despacho saneador de 27/05/2018 apresentou observações em três critérios a serem verificados pela
Comissão de Avaliadores, a saber:

  
PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 6 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM

 6.1 - Sistema de Avaliação do processo de ensino e aprendizagem:
 Recomenda-se que, na fase de avaliação, sejam verificadas as formas e os procedimentos para

avaliação do processo de ensino e aprendizagem, indicando as avaliações presenciais, pesos das
avaliações, periodicidade das atividades avaliativas e desempenho mínimo para aprovação.

  
PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 8 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

 8.1 - Atividades de Conclusão de Curso:
 Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a regulamentação estabelecida para o TCC e

sua conformidade com as DCN, quando for o caso.
  

PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 9 - ESTÁGIO CURRICULAR
 9.1 - Estágio Curricular

 Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a regulamentação do estágio curricular, em
conformidade com as DCN, quando for o caso.

  
Em relação ao TCC, a coordenação esclareceu que o Projeto Aplicado, conforme PPC, consiste em
um componente curricular de conclusão de curso separado em duas etapas, uma descritiva e outra
prática, sendo um componente obrigatório (Projeto Aplicado I) e um optativo (Projeto Aplicado II).
Em reunião com os dirigentes e coordenação do curso, confirmou-se que o Projeto Aplicado I refere-
se ao TCC.

 A coordenação esclareceu que não há estágio supervisionado no curso.
 O “Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem” está citado no PPC, nas páginas 33

a 35, no subitem 2.3.2 Metodologias de Ensino e Avaliação do curso.
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Dimensão 1: Análise preliminar
1.14. 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 foi possível identificar a existência de protocolos de compromisso ou termos de saneamento de
deficiência.
1.15. Informar o turno de funcionamento do curso.
Noturno.
1.16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.
Carga Horária Total: 1680 horas relógio/horas aula
1.17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.
Tempo mínimo = 5 semestres (2,5 anos)

 Tempo máximo = 8 semestres (4 anos)
1.18. 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.
Formação em Turismo pela Universidade Federal de Pelotas, Mestrado e Doutorado em Memória
Social e Patrimônio Cultural pelo Programa de Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade
Federal de Pelotas. Experiência fora do magistério: 02 anos de experiência em hotelaria; 02 anos de
experiência em Agências de Viagens e Turismo; 06 meses de experiência como docente no Planseq
Turismo (Instituto Nacional América). Possui regime de trabalho integral e vínculo empregatício
estatutário. Está a mais de 39 meses na Instituição.

 1.19. 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.
D = 7

 M = 6
 E = 0

 G = 0
  

IQCD = 7x5+6x3/13 = 4,07
  

1.20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
Doutores = 7

 Mestres = 6
 Especialistas = 0

 Graduação = 0
1.21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.
No curso é ofertada somente a disciplina Espanhol Instrumental para o Turismo com 60 horas.

 1.22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou
optativa.
A disciplina Libras é ofertada na modalidade eletiva.
1.23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes
profissionais.
A oferta de convênios do curso com outras instituições não está citada no PPC e será verificada
durante a visita in loco, no entanto, o PPC cita projetos e programas institucionais como Agência de
Viagens de Turismo Social - PAMPATUR; Empresa Júnior; e, o Centro de Interpretação do Pampa
como ambientes acadêmicos de aprendizagem profissional.
1.24. Informar sobre a existência de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde
(SUS) com diferentes cursos e diferentes instituições para os cursos da área da saúde.
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Dimensão 1: Análise preliminar
Não se aplica.
1.25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos.
De acordo com o PPC para o acompanhamento do egresso, está previsto um questionário e entrevistas
que possibilitem saber em que área estão atuando, as percepções sobre a formação recebida e sua
relação com a prática. Também são encaminhados possíveis atividades de formação continuada e
eventos na área.

 No PDI com vencimento para 30 de junho de 2019 está previsto a construção de diretrizes para
acompanhamento dos egressos.
1.26. Informar os atos legais do curso (Autorização, Reconhecimento e Renovação de
Reconhecimento do curso, quando existirem) e a data da publicação no DOU ou, em caso de
Sistemas Estaduais, nos meios equivalentes.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo teve o ato autorizativo por meio da Portaria
1.776/2011 de 07/12/2011, publicada no D.O.U em 07/12/2011, e Reconhecimento de Curso por meio
da Portaria MEC/SERES 194, de 10/05/2013, publicada no DOU de 14/05/2013.
1.27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o
conceito obtido) ou por dispensa.
A autorização se deu por dispensa em consonância com o art. 28, do Decreto no. 5.773, de 09 de maio
de 2006, publicado no DOU de 10 de maio de 2006.
1.28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o
caso.
Não foram encontradas informações no e-MEC sobre os conceitos anteriores do curso.
1.29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas
anualmente.
O PPC só declara o número de vagas ofertadas anualmente: 50
1.30. Indicar o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC contínuo e faixa) e Conceito de
Curso (CC contínuo e faixa) resultante da avaliação in loco, quando houver.
Não foram encontradas informações no e-MEC sobre os conceitos do curso.
1.31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver.
Não foram encontradas informações a respeito da participação do curso no ENADE.
1.32. Verificar o proposto no Protocolo de Compromisso estabelecido com a Secretaria de
Supervisão e Regulação da Educação Superior (SERES), em caso de CPC insatisfatório, para o
ato de Renovação de Reconhecimento de Curso.
Não se aplica.
1.33. Calcular e inserir o tempo médio de permanência do corpo docente no curso. (Somar o
tempo de exercício no curso de todos os docentes e dividir pelo número total de docentes no
curso, incluindo o tempo do(a) coordenador(a) do curso).
O tempo médio de permanência docente no curso é de 45,46 meses.
1.34. Informar o quantitativo anual do corpo discente, desde o último ato autorizativo anterior à
avaliação in loco, se for o caso: ingressantes; matriculados; concluintes; estrangeiros;
matriculados em estágio supervisionado; matriculados em Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC; participantes de projetos de pesquisa (por ano); participantes de projetos de extensão (por
ano); participantes de Programas Internos e/ou Externos de Financiamento (por ano).
2012:

 Ingressantes: 63
 Matriculados: 81
 Concluintes: 33

 Estrangeiros ingressantes no ano: 3
 Matriculados em Projeto Aplicado (TCC): 34
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Dimensão 1: Análise preliminar
2013:

 Ingressantes: 55
 Matriculados: 89
 Concluintes: 19

 Estrangeiros ingressantes no ano: 1
 Matriculados em Projeto Aplicado (TCC): 47

  
2014:

 Ingressantes: 58
 Matriculados: 88
 Concluintes: 27

 Estrangeiros ingressantes no ano: 1
 Matriculados em Projeto Aplicado (TCC): 68

  
2015:

 Ingressantes: 54
 Matriculados: 96
 Concluintes: 24

 Estrangeiros ingressantes no ano: 0
 Matriculados em Projeto Aplicado (TCC): 53

  
2016:

 Ingressantes: 56
 Matriculados: 90
 Concluintes: 22

 Estrangeiros ingressantes no ano: 0
 Matriculados em Projeto Aplicado (TCC): 69

  
2017:

 Ingressantes: 42
 Matriculados: 76
 Concluintes: 23

 Estrangeiros ingressantes no ano: 1
 Matriculados em Projeto Aplicado (TCC): 62

  
2018:

 Ingressantes: 57
 Matriculados: 74
 Concluintes: 20

 Estrangeiros ingressantes no ano: 0
 Matriculados em Projeto Aplicado (TCC): 64

  
2019:

 Ingressantes: 53
 Matriculados: 126

 Estrangeiros ingressantes no ano: 0
 Matriculados em Projeto Aplicado (TCC): 8

  
5 discentes envolvidos em projetos de ensino entre 2017 e 2019

 33 discentes envolvidos em projetos de extensão entre 2013 e 2019
 4 discentes envolvidos em projetos de pesquisa entre 2012 e 2019

1.35. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando
for o caso.
Não se aplica.

Dimensão 2: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,08
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Dimensão 1: Análise preliminar
2.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4
Justificativa para conceito 4:O PDI da UNIPAMPA com vigência até 30 de junho de 2019,
conforme Resolução 228, de 13 de dezembro de 2018 apresenta as políticas para o ensino, a
pesquisa e a extensão. Para a universidade a formação do discente exige uma ação pedagógica
inovadora, centrada na realidade dos contextos sociocultural, educacional, econômico e político
da região onde a Universidade está inserida. No âmbito do curso há estudantes (bolsistas e/ou
voluntários) que desenvolveram e/ou desenvolvem projetos de pesquisa, de extensão e de
ensino, tendo em vista a promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do
egresso. O conceito 5 não se aplica pois não foram apresentadas evidências de práticas
comprovadamente exitosas ou inovadoras capazes de propiciar a revisão dessas políticas
institucionais.
2.2. Objetivos do curso. 5
Justificativa para conceito 5:Os objetivos do curso, constantes no PPC, estão implementados e
estão em conformidade as DCN e Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia,
considerando o perfil do egresso, a estrutura curricular e as características locais e regionais.
Destaca-se dentre os objetivo, a busca pelo empreendedorismo, o desenvolvimento turístico em
consonância aos preceitos de sustentabilidade, o desenvolvimento de métodos para a
identificação, prospecção e inserção do patrimônio cultural e natural no espaço turístico
fronteiriço (uma peculiaridade local) e a gestão e incorporação de novas tecnologias na
atividade.
2.3. Perfil profissional do egresso. 5
Justificativa para conceito 5:O perfil profissional do egresso consta no PPC e está de acordo
com as DCN e Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia: • atuar como agente
multiplicador do conhecimento turístico; • empreender, analisando criticamente as organizações,
antecipando e promovendo suas transformações e gerindo-as com competência; • identificar e
analisar os impactos do turismo sob diferentes contextos espaciais; • coordenar e acompanhar
trabalhos técnicos, estudos, pesquisas e projetos dos setores turísticos em órgãos públicos ou
iniciativa privada; • participar na elaboração e análise de planos e projetos para o
desenvolvimento do turismo, considerando fatores e influências externas e internas, tendo
presente a legislação brasileira pertinente a esta área; • atuar na gestão dos serviços em
hospitalidade; • preservar e valorizar o patrimônio natural, histórico e cultural e assim
desenvolver ações no patrimônio nas suas distintas manifestações, potencializando e
identificando cenários para o desenvolvimento da atividade turística; • atuar com base em
valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional. • compreender a importância de
atualização e contínuo aperfeiçoamento profissional; • ministrar cursos e treinamentos para
atividades turísticas; • elaborar e implementar roteiros turísticos; • reconhecer que o enfoque
principal da atividade turística é o ser humano. Os componentes curriculares atendem o
esperado para o perfil do egresso e estão articulados com necessidades locais e regionais, com
destaque para o enfoque das disciplinas no eixo cultural e o componente curricular "História e
cultura de fronteira", bem adequado às características locais. Considerando o contexto local e o
perfil do estudante, as novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho são tratadas nos
componentes curriculares em geral e mais especificamente nas visitas técnicas, eventos
organizados no curso, nos projetos aplicados e nos programas do curso, como a PAMPATUR
(Agência de Viagens de Turismo Social). Como exemplo foram citados a visita à hotéis de redes
internacionais e à operadoras de turismo; a organização do evento "Workshop Stand Up Paddle
Ecológico", o Projeto Aplicado em desenvolvimento integrando história e tecnologia em um
museu local.
2.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para
Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 4
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 4:A estrutura curricular, constante no PPC e implementada, está em
consonância com os objetivos do curso e atende o perfil do egresso estabelecido no Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, bem como compatibilidade da carga horária total,
de 1680 horas. A estrutura curricular está organizada em quatro eixos: Planejamento, Gestão,
Cultura e componentes denominados Flexíveis. As disciplinas obrigatórias totalizam 1440
horas, somadas às disciplinas eletivas (120h) e às Atividades Complementares (60h),
totalizando 1620 horas, somadas à 60h de Projeto Aplicado (TCC). Dentre os componentes
curriculares, a proporção teoria x prática é de aproximadamente 2,5, sendo 1155 horas teóricas e
465 horas práticas. Conforme o PPC e ressaltado na reunião com corpo docente, durante a
visita, a interdisciplinariedade ocorre nas "saídas de campo" (visitas técnicas) e nos projetos de
ensino e aprendizagem, bem como nos eventos e atividades de pesquisa e extensão. A disciplina
LIBRAS é ofertada como componente curricular eletivo, assim como outros componentes nas
áreas de planejamento, hospitalidade, história e patrimônio. Além disso, o discente tem
flexibilidade na escolha das práticas profissionais, atividades complementares e no projeto
aplicado. O NDE analisa os planos de ensino e sugere mudanças na metodologia de ensino e no
sistema de avaliação do corpo docente para mesclar diferentes metodologias ao longo do
semestre. Para discentes com dificuldades de aprendizagem há dois núcleos institucionais de
apoio (NUDE e NINA), com apoio pisco-pedagógico para discentes. Há tradutor intérprete de
LIBRAS para apoio aos estudantes surdos. Embora seja um curso presencial, os docentes
utilizam-se do sistema MOODLE para disponibilizar materiais de aula e desenvolver algumas
atividades. O conceito 5 não se aplica pois não foram apresentados elementos
comprovadamente inovadores na estrutura curricular.
2.5. Conteúdos curriculares. 2
Justificativa para conceito 2:Os conteúdos curriculares, constantes no PPC, promovem o
efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, no entanto, não há menção no PPC e
nas ementas sobre a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação em direitos
humanos e de educação das relações étnico-raciais. O ensino de história e cultura afro-brasileira
é oferecido por meio de disciplina eletiva.
2.6. Metodologia. 5
Justificativa para conceito 5:A estrutura curricular apresenta carga-horária teórica e prática.
Dentre as atividades práticas que compõem a agenda letiva do curso, conforme PPC, estão
previstas saídas de campo, que podem ocorrer sob diferentes modalidades: trabalhos de campo
em horário normal de aulas, dentro de um raio próximo à Universidade; trabalhos de campo
estendidos por mais de um dia em cidades da região; trabalhos de campo integrados,
envolvendo mais de um professor e mais de uma turma, no intuito de promover atividades
práticas aos componentes curriculares correntes de cada semestre; visitas técnicas e demais
atividades previstas no decorrer dessas jornadas práticas. Na reunião com os discentes,
observou-se que a metodologia atende ao desenvolvimento de conteúdos e às estratégias de
aprendizagem. As atividades complementares, bem como os componentes curriculares "Práticas
Profissionais em Gestão do Turismo I e II" e o projeto aplicado proporcionam flexibilidade e
autonomia ao discente e estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática e
proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da área.
2.7. 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).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Ao apresentar o Despacho Saneador Parcialmente
Satisfatório e solicitar as informações à coordenação do curso, foi esclarecido que o curso não
possui o estágio supervisionado. Cabe ressaltar que não há obrigatoriedade do estágio
supervisionado nos cursos superiores de tecnologia e há regulamento próprio (Regulamento de
Práticas Profissionais em Gestão do Turismo I e II (2017)) para nortear os componentes
curriculares Práticas Profissionais em Gestão do Turismo I e II.
2.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação
Básica.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por não ser um curso de licenciatura.
2.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para
licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por não ser um curso de licenciatura.
2.10. 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

Justificativa para conceito 4:As atividades complementares estão institucionalizadas e
consideram a carga horária de 60h, distribuídas em atividades diversas subdivididas em quatro
eixos: ensino; pesquisa; extensão; e, atividades culturais e artísticas, sociais e de gestão; e
podem ser desenvolvidas na própria instituição ou em outra. O conceito 5 não se aplica pois não
foram apresentadas evidências de mecanismos exitosos ou inovadores em sua regulação, gestão
e aproveitamento.
2.11. 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:Conforme o PPC as atividades de trabalho de conclusão de curso
então vinculadas ao componente curricular denominado de Projeto Aplicado. Para a realização
deste componente são seguidas as regras do TCC da UNIPAMPA, havendo também um manual
de Projeto Aplicado no âmbito do curso. O componente curricular destinado ao Projeto
Aplicado obrigatório possui carga horária de 60 h e os TCC são disponibilizados em
repositórios institucionais acessíveis pela internet. A construção do TCC mantem relações com
os componentes curriculares de Métodos e Técnicas de Pesquisa (30 horas) e Métodos e
Técnicas de Pesquisa em Turismo (30 horas). Ainda de acordo com o PPC o componente
curricular Projeto Aplicado permite uma versatilidade maior na formação, vinculado a
atividades de ensino, pesquisa ou extensão. Para o TCC o discente pode desenvolver projetos
como: pesquisa aplicada, trabalho de conclusão de curso, plano de negócio, artigo acadêmico e
ensaio teórico, vinculados ou não aos projetos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo da UNIPAMPA
2.12. Apoio ao discente. 5
Justificativa para conceito 5:O apoio ao discente vai desde a orientação antes mesmo da
matrícula, principalmente para os estudantes que virão de fora, até a permanência como
discente. Há programa de acolhida organizado pela IES juntamente com os estudantes
veteranos. Os discentes relataram que se sentem bem acolhidos. Há o Programa de Apoio ao
Ingressante, por meio de edital, mas com um resultado mais rápido para atender aos estudantes
com necessidades emergenciais e o Programa de Permanência, também por meio de edital, que
atende necessidades de moradia, transporte e alimentação. A IES conta com o Núcleos de
Desenvolvimento Educacional (NuDE) e o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NINA), que
fornecem apoio pedagógico, psicológico, social e de Libras, entre outros. A IES possui
convênios para intercâmbios, disponíveis no sítio eletrônico:
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/daeinter/. A IES sitou o caso de um discente com
autismo que com o apoio discente conseguiu concluir um curso de graduação e de uma
estudante do curso, que possuía muita dificuldade motora e com o apoio institucional também
consegui se graduar.
2.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 3
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 3:A Diretora do Campus é também presidente da CPA, dessa
forma, a gestão do campus é realizada considerando a autoavaliação institucional. Na reunião
com os discentes foi relatado que é realizada avaliação de cada docente do curso pelos
estudantes e na reunião com NDE foi relatado a busca pelo aprimoramento das técnicas
pedagógicas do curso. Na reunião com os discentes também foi relatado que a coordenação é
acessível e quando precisam resolver algo conversam diretamente com a coordenadora, que
soluciona os problemas. Embora o relatório das avaliações sejam apresentados para alta gestão e
para os representantes do campus, não foram apresentadas evidências da apropriação dos
resultados pela comunidade acadêmica, inclusive, os discentes presentes na reunião afirmaram
que não tiveram acesso aos resultados da avaliação.
2.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que ofertam 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 por ser um curso presencial.
2.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria.  
Exclusivo para cursos que ofertam 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 por ser um curso presencial.
2.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 4
Justificativa para conceito 4:As tecnologias de informação e comunicação adotadas no
processo de ensino aprendizagem atendem os objetivos do curso. Os docentes podem utilizar-se
da plataforma MOODLE para disponibilizar materiais de aula, podcast, vídeos, links e até
desenvolver exercícios, de forma organizada e acessível aos estudantes. O sistema acadêmico
utilizado permite que os discentes acompanhem sua frequência e notas. também permitem o
envio de mensagem para docente ou discente. Para estudantes com dificuldade no uso das TIC,
podem contar com auxílio de monitores ou colegas e utilizar os equipamentos do laboratório de
turismo para se aperfeiçoar. As salas de aula contam com equipamento de informática, projetor
(datashow) e caixa de som. Os discentes se mostraram satisfeitos com o sinal de wifi. O
conceito 5 não se aplica, pois não foram apresentadas evidências, e tampouco comentado nas
reuniões, sobre experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas no uso da TIC.
2.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que ofertam
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 por ser um curso presencial.
2.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser um curso que não contempla material
didático no PPC
2.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 4
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 4:Conforme PPC, a resolução 29/2011 (Artigos 58 a 61) relata
sobre o desempenho acadêmico, registros de avaliação, notas, recuperação e revisão de notas e
afastamentos. O desempenho acadêmico é resultante do processo de avaliação do discente nas
atividades de ensino na Instituição, sendo processual, contínua e cumulativa, com a prevalência
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Já o registro da aprendizagem do aluno deve
constar em pelo menos um documento físico (prova escrita, relatório ou outro instrumento de
avaliação), e o resultado das atividades de avaliação deve ser divulgado aos discentes em até 10
(dez) dias úteis após a sua realização. Conforme PPC, os instrumentos de avaliação dos
componentes curriculares do curso são diversificados: provas, seminários, trabalhos à distância,
artigos, revisões, atividades e dinâmicas em aula e relatórios. A nota atribuída ao discente segue
uma escala numérica crescente de 0 (zero) a 10 (dez). Sendo aprovado o discente que atender a
frequência de 75% (setenta e cinco por cento) na carga horária do componente curricular, salvo
nos programas de educação à distância, e obter nota final igual ou maior do que 6 (seis). Ao
discente é assegurado ainda o direito de requerer à Coordenação de Curso revisão da nota
parcial ou da nota final a qual lhe foi atribuída na avaliação de sua aprendizagem, com a
justificativa expressa em documento físico, considerado o prazo não superior a 5 (cinco) dias
úteis após a informação do resultado da avaliação. Para tanto, a Coordenação do Curso
encaminha o requerimento ao docente, que emite parecer, indicando as razões desse parecer, em
até 3 (três) dias úteis após o recebimento do requerimento. Após ciência do discente e
discordância com o parecer do docente, a Coordenação do Curso constitui banca de pelo menos
2 (dois) outros docentes da mesma área de conhecimento ou área afim do respectivo
componente curricular, para avaliar e emitir decisão sobre o processo em até 5 (cinco) dias
úteis. As atividades de recuperação são asseguradas ao discente e promovidas ao longo do
desenvolvimento do componente curricular, em uma perspectiva de superação de aprendizagem
insuficiente. As atividades de recuperação são descritas no respectivo Plano de Ensino,
ressalvado ao docente o direito do planejamento dessas atividades. As notas e frequências são
lançadas no sistema acadêmico, resultando informações sistematizadas e disponibilizadas aos
estudantes. Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação atendem à concepção do
curso e permitem o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva.
Além da avaliação do discentes, as atividades de avaliação do curso, conforme PPC, se dão em
conjunto com as atividades de avaliação do campus, que analisam dados como a situação de
evasão de alunos, perfil do discente ingressante, avaliações dos discentes, entre outros.
Conforme os discentes, os docentes são avaliados periodicamente pela instituição e problemas
específicos também podem ser resolvidos com a coordenação. O conceito 5 não se aplica pois
não foram apresentadas evidências de ações realizadas em função dos resultados das avaliações.
2.20. Número de vagas. 3
Justificativa para conceito 3:A IES oferta 50 vagas anuais para o curso, baseado na realidade
local e adequado à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura física e
tecnológica da IES quando da abertura do curso. Os conceitos 4 e 5 não se aplicam, pois não
foram apresentadas evidências de estudos periódicos posteriores. Conforme informações obtidas
em reunião, os docentes e o NDE não sentiram necessidade de realização de estudos periódicos,
visto que o número de demandantes superam o número de ingressantes e o curso está se
desenvolvendo bem na visão do grupo.
2.21. 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 por não ser um curso de licenciatura.
2.22. 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 por não ser um curso da área da saúde.
2.23. 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
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por não ser um curso da área da saúde.
2.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas.
NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por não ser um curso de licenciatura.
Dimensão 3: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,78

3.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5
Justificativa para conceito 5:Segundo a Portaria no. 501, de 09 de maio de 2018 da Reitoria da
UNIPAMPA o NDE é composto por 6 (seis) integrantes os quais estão ativos desde esse último
ato regulatório. Todos os componentes possuem regime de trabalho 40 horas com dedicação
exclusiva e títulos de pós graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). De acordo com o PPC
de Gestão de Turismo da UNIPAMPA o NDE atende às exigências normativas ministeriais,
conforme Parecer CONAES nº 04, de 17 de julho de 2010 e Resolução/CONAES nº 01, de 17
de junho de 2010. Para a Universidade o NDE é o órgão designado para acompanhar, orientar e
atualizar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do curso. Na reunião com membros do
NDE foi identificado que o mesmo é presidido por uma professora do curso e realiza reuniões
com pautas sobre evasão e retenção, atualização da bibliografia do curso, planos e metodologias
de ensino e avaliação. Nos registros de Atas apresentados pela coordenação é possível verificar
a ocorrência de reuniões periódicas do Núcleo.
3.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que ofertam 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
3.3. Atuação do coordenador. 5
Justificativa para conceito 5:As funções de coordenação de curso estão estabelecidas no
Regimento Geral da UNIPAMPA no artigo 105. A coordenação do curso é realizada por uma
coordenadora e uma coordenadora substituta. A coordenadora possui tempo de dedicação às
atividades de gestão que permite atender as necessidades do curso. A mesma participa de
espaços de decisões do Campus Jaguarão (Conselho do Campus). A coordenadora é ainda
auxiliada por uma coordenação substituta e uma secretária executiva. De acordo com
depoimentos dos docentes e discentes foi possível identificar que a coordenadora desenvolve
suas atividades com compromisso dentro de um clima de articulação, respeito e compromisso
com o curso, promovendo a articulação entre docentes e discentes. Os indicadores de
desempenho são apresentados pela CPA levantados a partir de aplicação de questionários junto
à comunidade acadêmica. A coordenação do curso estimula e realiza diversas atividades
acadêmicas dentro e fora da universidade a exemplo de eventos, articula visitas técnicas, recebe
os novos alunos, dentre outras.
3.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 4
Justificativa para conceito 4:A coordenadora do curso possui dedicação exclusiva às
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativo ligadas ao curso de Gestão de
Turismo. A coordenação apresentou o planejamento das atividades ao longo do semestre, onde
parte dessas são discutidas e aprovadas pelo NDE. A mesma possui acento em órgão colegiado
do campus Jaguarão (Comissão local de gestão). Conforme informações da presidente da CPA
são disponibilizados às coordenações de cursos dados levantados pelo processo de avaliação
institucional interna, para conhecimento dos indicadores de desempenho da coordenação, do
corpo docente e da instituição. No entanto, não ficou evidenciada a utilização das informações
para potencialização, integração e melhoria contínua do curso.
3.5. Corpo docente. 5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:100% do corpo do curso de Gestão de Turismo da UNIPAMPA
campus Jaguarão possuem pós graduação stricto senso (mestrado e doutorado). Destaca-se
ainda que existe o estímulo institucional para realização de estudos de pós graduação. As
diferentes estratégias metodológicas adotadas pelo corpo docente colaboram para o processo de
formação do discente, uma vez que articulam conteúdos teóricos em sala de aula, com
conhecimentos na práticas, por meio de visitas técnicas a diferentes destinos e equipamentos
turísticos locais, regionais, nacionais e internacionais. Na visita in loco foi possível identificar
diferentes ações desenvolvidas pelo corpo docente que também contribuem para o estímulo a
produção do conhecimento, a exemplo de eventos (pedalando com turismo, seminários com
parceiros externos, turismo em cemitério, educantur, mateando com o turismo, dentre outros.
Identificou-se ainda a existência de espaços para realização de estudos e orientação. Parte da
produção docente e discente é apresentada em diferentes eventos acadêmicos e científicos. Na
reunião com os discentes foram relatadas as experiências no processo de produção do
conhecimento.
3.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5
Justificativa para conceito 5:O corpo docente do curso de Gestão de Turismo da UNIPAMPA
Campus Jaguarão possui regime de 40 horas com dedicação exclusiva, em sua totalidade,
dedicado às atividades docentes de ensino, pesquisa e extensão, e em alguns casos, de gestão
acadêmica. Na reunião com os docentes ficou evidenciado que a distribuição da carga horária
docente possibilita a realização de atividades de ensino, orientação, pesquisa e extensão,
documentados no Plano Docente.
3.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a experiência no exercício da
docência superior. NSA para cursos de licenciatura. 5

Justificativa para conceito 5:A análise do currículo lattes do corpo docente e dos documentos
comprobatórios apontou para um percentual de mais de 80% com experiência profissional de
mercado (empresas do turismo, setor público e atividade transversal ao turismo). Na reunião
com os docentes foram destacadas algumas das experiências, a saber: gestor público, gestão
pública do turismo, órgão de planejamento; empresas privadas do turismo (eventos, agência e
hotel) e empresas de consultoria ambiental. Merece destaque ainda as falas dos docentes quanto
a importância das atividades interdisciplinares do curso. As experiências profissionais dos
docentes contribuem para o processo de formação do discente. Na reunião com os discentes
também foi destacada a qualidade do corpo docente, quanto as experiências trazidas para a sala
de aula.
3.8. 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
3.9. Experiência no exercício da docência superior. 5
Justificativa para conceito 5:A partir da análise dos currículos lattes dos docentes foi possível
identificar que mais de 50% possuem experiências da docência superior antes da entrada na
UNIPAMPA. Os dados disponibilizados no E-mec indicam uma média de 4 anos de vínculo
ininterrupto dos docentes com o curso. Durante a reunião dos docentes foram apresentadas
estratégias didáticas e metodológicas que contribuem com o processo de ensino-aprendizagem:
experiências vivenciadas fora do ambiente acadêmico; indicação de material didático (vídeos,
textos, áudios). Na reunião do NDE foi apresentado pelos membros a ocorrências de momentos
para troca de experiências entre os docentes e ajustes nos processos formativos. 50% do corpo
docente possuem mais de 9 produções nos últimos 3 anos.
3.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA.
3.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito NSA:NSA.
3.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4
Justificativa para conceito 4:O colegiado na UNIPAMPA Campus Jaguarão está
institucionalizado e é representado pela Comissão de Curso. Nesta comissão existem
representações dos três segmentos acadêmicos: docentes, discentes e técnico-administrativos em
educação. Conforme documentação apresentada durante visita in loco foi possível observar a
existência de reuniões periódicas com pontos de pautas relacionados à dinâmica do próprio
curso. A universidade dispõe de sistemas vinculados à Gestão (GURI - Gestão Unificada de
Recursos Institucionais); de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE - Sistema de Informações de
Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão). Durante a visita não foi possível identificar
estratégias para avaliação do desempenho da Comissão de Curso capazes de promoverem
ajustes para as práticas vinculadas à gestão.
3.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente
presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
3.14. Experiência do corpo de tutores em educação a distância.   Exclusivo para cursos
que ofertam 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
3.15. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e
coordenadores de curso a distância.   Exclusivo para cursos que ofertam 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
3.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 5
Justificativa para conceito 5:Após análise dos currículos lattes dos docentes e da
documentação comprobatória, foi identificado que exatos 50% do corpo docente possuem mais
de 9 produções nos últimos 3 anos.

Dimensão 4: INFRAESTRUTURA 4,80

4.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 5
Justificativa para conceito 5:O espaço de trabalho para docentes está vinculado ao espaço da
coordenação do curso. Trata-se de uma sala ampla, arejada, higienizada, com existência de
equipamentos de informática (computador e impressora) com acesso a rede mundial de
computadores e aos diversos sistemas da UNIPAMPA campus Jaguarão. A sala possui ainda
armários com chaves, mesa para reunião, sofá, espaço do café, telefone. Além deste ambiente
existem uma sala de reunião e o laboratório agência de turismo social que também podem ser
utilizados para desenvolvimento de atividades dos docentes. Conforme depoimentos dos
docentes a infraestrutura disponibilizada para os docentes do curso atende plenamente as
necessidades dos mesmos para desempenho de suas funções.
4.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 5
Justificativa para conceito 5:O espaço de trabalho da coordenadora encontra-se no mesmo
espaço destinado ao corpo docente. Trata-se de uma sala ampla, arejada, higienizada, com
existência de equipamentos de informática (computador e impressora) com acesso a rede
mundial de computadores e aos diversos sistemas da UNIPAMPA campus Jaguarão. A sala
possui ainda armários com chaves, mesa para reunião, sofá, espaço do café, telefone. Além
deste ambiente existem uma sala de reunião e o laboratório agência de turismo social que
também podem ser utilizados para desenvolvimento de atividades dos docentes e da
coordenação. Conforme depoimento da coordenadora a infraestrutura disponibilizada atende
plenamente as necessidades para desempenho de suas funções.
4.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual
para todos os docentes do curso. 5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:A sala coletiva de professores é exclusiva para os docentes do
curso. Configura-se num espaço de trabalho para docentes vinculado ao espaço da coordenação
do curso. Trata-se de uma sala ampla, arejada, higienizada, com existência de equipamentos de
informática (computador e impressora) com acesso a rede mundial de computadores e aos
diversos sistemas da UNIPAMPA campus Jaguarão. A sala possui ainda armários com chaves,
mesa para reunião, sofá, espaço do café, telefone. Além deste ambiente existem uma sala de
reunião e o laboratório agência de turismo social que também podem ser utilizados para
desenvolvimento de atividades dos docentes. Conforme depoimentos dos docentes a
infraestrutura disponibilizada para os docentes do curso atende plenamente as necessidades dos
mesmos para desempenho de suas funções.
4.4. Salas de aula. 4
Justificativa para conceito 4:As salas de aulas da UNIPAMPA campus Jaguarão são amplas,
arejadas, higienizadas, com cadeiras acolchoadas e confortáveis. Possuem equipamentos de
Datashow e computador com acesso a internet e aos sistemas da universidade. O imobiliário
existente possibilita o arranjo das cadeiras conforme a necessidade da aula/disciplina. Algumas
das salas possuem aparelhos de ar condicionado (com aquecedor) e possuem acessibilidade
através de rampas e elevador. O campus também possui outros espaços que oportunizam
distintas situações de ensino-aprendizagem, tais como: auditório, biblioteca, área de lazer,
espaços de vivências a exemplo do Dandara. No entanto, não foi possível observar a existência
de outros recursos que demonstrem a modernização das salas, a exemplo da lousa digital, ou
cuja utilização seja comprovadamente exitosa.
4.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 5
Justificativa para conceito 5:O acesso a equipamentos de informática por parte dos discentes
ocorre em diferentes ambientes. Existem dois laboratórios de informática com uso monitorado,
computadores disponibilizados na biblioteca central do campus, bem como no PAMPATUR
Agência de Turismo Social. Neste ambiente, estão à disposição aos discentes em horário pré
estabelecidos com a presença de monitores. Além disso o campus Jaguarão disponibiliza
sistema de rede wi-fi que permite aos alunos acesso à internet e aos sistemas da universidade
(moodle, GURI, dentre outros). Na reunião com os discentes foram apresentadas manifestações
de satisfação com o acesso a equipamentos de informática, bem como o acesso a internet.
Destaca-se que a atualização de software acontece diariamente para alguns programas, e para o
hardware existe um sistema apropriado para solicitação de serviços e peças. O setor de
informática do campus realiza periodicamente as avalições para melhoria dos equipamentos e
dos programas básicos de informática.
4.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 5
Justificativa para conceito 5:Em visita realizada à biblioteca do campus Jaguarão foi possível
identificar que a bibliografia física está devidamente tombada e informatizada e possui livre
acesso aos usuários à plataforma Periódicos CAPES. A bibliografia básica está adequada e
atualizada às unidades curriculares, bem como aos conteúdos do PPC, e ainda, referendado por
relatório assinado pelo NDE, o qual descreve em linhas gerais a adequação para todas as UCs.
Destaca-se ainda que o acervo do campus Jaguarão possui potencial de ampliação, uma vez que
as bibliotecas da UNIPAMPA são interligadas, possibilitando ao discente e ao docente o acesso
a livros existentes em biblioteca de outro campus, por meio da solicitação de reserva. O acesso
aos Periódicos está disponibilizado 24 horas por dia a qualquer lugar onde o interessado esteja.
4.7. 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).

5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:Em visita realizada à biblioteca do campus Jaguarão foi possível
identificar que a bibliografia física está devidamente tombada e informatizada e possui livre
acesso aos usuários à plataforma Periódicos CAPES. A bibliografia complementar está
adequada e atualizada às unidades curriculares, bem como aos conteúdos do PPC, e ainda,
referendado por relatório assinado pelo NDE, o qual descreve em linhas gerais a adequação para
todas as UCs. Destaca-se ainda que o acervo do campus Jaguarão possui potencial de
ampliação, uma vez que as bibliotecas da UNIPAMPA são interligadas, possibilitando ao
discente e ao docente o acesso a livros existentes em biblioteca de outro campus, por meio da
solicitação de reserva. O acesso aos Periódicos está disponibilizado 24 horas por dia a qualquer
lugar onde o interessado esteja.
4.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. 5

Justificativa para conceito 5:O campus possui dois laboratórios de informática, de uso
coletivo entre os cursos, os quais possuem normas de funcionamento, utilização e segurança e
atendem as necessidades do curso. O campus possui setor de Tecnologia da informação, que faz
a manutenção e reposição das peças quando necessário. A atualização dos softwares são
automáticas ou programas remotamente e geralmente ocorrem de madrugada.
4.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. 5

Justificativa para conceito 5:O Laboratório de Turismo (Labortur) é um espaço
multifuncional, com normas de funcionamento, cuja utilização é realizada com a presença de
monitores. Possui mobiliário (armários, estações de trabalho com computadores, miniauditório
para cerca de 30 pessoas, podendo ser reconfigurado para ampliação de atendimento, Caixa de
Som para instrumento musical, Impressora Ploter, Mapoteca, Projetor multimídia, Quadros,
Tela retrátil para projeção, TV de LCD 32 polegadas), equipamentos e materiais condizentes
com os espaços físicos e o número de vagas e flexibilidade na montagem do espaço, o que
atende às necessidades do curso, dos discentes e dos Programas ligados ao curso.
4.10. 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:NSA
4.11. 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:NSA
4.12. 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:NSA
4.13. Biotérios.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no
PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
4.14. 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:NSA
4.15. 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.

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
4.16. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).   Obrigatório para todos os cursos que
contemplem, no PPC, a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 4
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 4:O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIPAMPA está instituído
através da Portaria GR/UNIPAMPA no 728/2009, nos termos das normativas vigentes
(Resoluções CNS 466/12, CNS 240/97, CNS 370/07 e CNS 510/2016), homologado pelo
CONEP sub o número 5323 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, com
sede em Uruguaiana. A CEP UNIPAMPA avalia exclusivamente projetos oriundos da própria
universidade.
4.17. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA).   Obrigatório para todos os
cursos que contemplem no PPC a utilização de animais em suas pesquisas. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
Dimensão 5: Considerações finais.

5.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
Mirella Caetano de Souza - Ponto Focal

 Lício Valério Lima Vieira
5.2. Informar o número do processo e da avaliação.
Processo no. 201722976

 Código da Avaliação: 145132 
 5.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência).

Fundação Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA – Campus Jaguarão
 Rua Conselheira Diana, 650 Kennedy Jaguarão CEP 96300-000

5.4. Informar o ato autorizativo.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo teve seu ato autorizativo por meio da Portaria
1.776/2011 de 07/12/2011, publicada no D.O.U em 07/12/2011, e Reconhecimento de Curso por meio
da Portaria MEC/SERES 194, de 10/05/2013, publicada no DOU de 14/05/2013.
5.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais.
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo

 Grau: Tecnológico
 Modalidade: Presencial

 Vagas: 50 (cinquenta) anuais
5.6. Explicitar os documentos usados como base para a avaliação (PDI e sua vigência; PPC;
relatórios de autoavaliação - informar se integral ou parcial; demais relatórios da IES).
Programa de Desenvolvimento Institucional - 2014-2018, com prazo prorrogado para 30/06/2019, por
meio da Resolução no. 228 de 13/12/2108 do Conselho Universitário da UNIPAMPA.

 Projeto Pedagógico do Curso.
 Relatórios de Autoavaliação Institucional - Parciais (2016 e 2017) e Integral (2018).

 Regimento Geral da UNIPAMPA - Resolução CONSUNI no. 05.
 Listagem de acervo específico do turismo da biblioteca.

 Regimento Comitê de Ética na Pesquisa CEP.
 Regimento da Comissão Própria de Avaliação CPA.

 Manual de Projeto Aplicado.
 Regulamento de Práticas Profissionais em Gestão do Turismo I e II.

  
 
5.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.
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Dimensão 1: Análise preliminar
Dimensão 1 - Organização Didático-Pedagógica

 O curso superior de tecnologia em turismo está organizado com carga horária total de 1680 horas,
sendo 1155 horas teóricas e 465 horas práticas, englobando disciplinas obrigatórias (1440h),
disciplinas eletivas (120h), atividades complementares (60h) e Projeto Aplicado (TCC) (60h); tendo
sua estrutura curricular organizada em quatro eixos: Planejamento, Gestão, Cultura e componentes
denominados Flexíveis. Os objetivos do curso, a estrutura curricular, a metodologia, as Tecnologias de
Informação e Comunicação e os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de
ensino-aprendizagem estão alinhados e estão coerentes com o perfil esperado do egresso. No entanto,
os conteúdos curriculares não abordam efetivamente conteúdos pertinentes às políticas de educação
em direitos humanos, de educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-
brasileira. No âmbito do curso há estudantes envolvidos em projetos de pesquisa, de extensão e de
ensino. As políticas institucionais, as atividades complementares, o projeto aplicado e as práticas
profissionais contribuem para a flexibilidade e interdisciplinaridade. O apoio ao discente contempla
programas de acolhida e permanência, bem como auxílio psicopedagógico. Em relação à gestão do
curso, embora ocorra avaliação interna periodicamente, não foram apresentadas evidências da
apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica, tampouco de ações realizadas em função
desses resultados.

  
 
Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial

 O corpo docente do curso superior de tecnologia em Gestão do Turismo da UNIPAMPA - Campus
Jaguarão apresentou um processo de qualificação na pós graduação stricto senso nos últimos anos.
Todos os docentes possuem títulos de mestre ou doutor com experiência em pesquisa e extensão, com
considerada produção acadêmica. As diferentes metodologias adotas no processo de ensino-
aprendizagem contribuem para a formação discente. Na reunião com os docentes ficou evidenciado o
compromisso de cada um no estabelecimento de estratégias para implementação do PPC. Também
merecem destaque as atividades práticas desenvolvidas pelos docentes. A articulação entre
coordenação do curso e docentes colabora para as diferentes atividades desenvolvidas no curso.

 O corpo docente é composto por professores de diferentes formações (Turismo, Administração,
Direito, Geografia), com experiência no ensino superior e também de mercado (gestores em
instituições públicas e privadas de turismo e de áreas afins), fato que contribui para o processo de
integração teoria e prática. 

  
Dimensão 3 - Infraestrutura

 No que diz respeito às condições de infraestrutura do Campus Jaguarão da UNIPAMPA pode-se dizer
que a mesma atende às necessidades para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, e
consequentemente, para o processo de formação de tecnólogos em Gestão de Turismo. O campus é
composto de bibliotecas com acervo considerado e devidamente tombado, laboratórios de informática,
salas de aula adequadas e equipadas com computador e datashow, restaurante universitário, espaços de
convivência, espaço para os docentes e coordenação de curso, dentre outros. Especificamente para o
curso é disponibilizado laboratório de agência de viagem, o qual se configura em espaço multiuso. As
condições de acessibilidade são garantidas por meio de rampas de acesso e elevador. Neste contexto,
destaca o processo de aquisição de equipamento para acessibilidade no prédio administrativo do
campus. 

 Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
A comissão de avaliação designada através do Ofício Circular do CGAICG/DAES/INEP/MEC - Código
145132, constituída pelos professores Lício Valério Lima Vieira e Mirella Caetano de Souza (Ponto Focal),
realizou a avaliação Nº 201722976 para Renovação de reconhecimento Curso Superior de Tecnologia em
Gestão de Turismo da UNIPAMPA Campus Jaguarão, no período de 21 a 24 de abril de 2019. 

 A avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da UNIPAMPA Campus Jaguarão
ocorreu dentro das normalidades que se exige o processo. A gestão superior da Universidade fez-se presente
nos momentos definidos, a coordenação do curso estava sempre à disposição para esclarecimentos
solicitados pela comissão de avaliação, as reuniões previstas com docentes, discentes e corpo técnico,
aconteceram como previstos na agenda de trabalho. Além disso, toda a documentação necessária ao
processo estava à disposição da comissão devidamente organizada e as condições de infraestrutura
disponibilizada para a comissão atenderam as necessidades dos avaliadores.

 Essa comissão realizou as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos
legais vigente e atribuiu os seguintes conceitos por Dimensão:

 Dimensão 1 – 4,08
 Dimensão 2 – 4,78
 Dimensão 3 – 4,80
 Em razão do acima exposto e considerando ainda os referencias de qualidade dispostos na legislação

vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES e neste
instrumento de avaliação, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da UNIPAMPA - Campus
Jaguarão, apresenta um ótimo conceito de qualidade.

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA
4,58 5


