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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)

ALESSANDRA
MARCONATTO Doutorado Integral Estatutário 31 Mês(es)

ALEXANDRE
VICENTINE XAVIER Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

ANELINE DOS SANTOS
ZIEMANN Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Cristian Ricado Wittmann Doutorado Integral Estatutário 40 Mês(es)
Daniela Vanila Nakalski
Benetti Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)

DÉBORA NAYAR HOFF Doutorado Integral Estatutário 32 Mês(es)
DEISEMARA TURATTI
LANGOSKI Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

FERNANDO PEDRO
MEINERO Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

MARCELO MAYORA
ALVES Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

Rafael Vitória Schimidt Doutorado Integral Estatutário 40 Mês(es)
ROBERTO MEDAGLIA
MARRONI NETO Mestrado Parcial Outro 3 Mês(es)

RODRIGO ALEXANDRE
BENETTI Mestrado Integral Estatutário 40 Mês(es)

VANESSA DORNELES
SCHINKE Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Victor Hugo Burgardt Doutorado Integral Estatutário 38 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: Análise preliminar

1.1. Informar nome da mantenedora.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA

 CNPJ: 09.341.233/0001-22
 Natureza Jurídica: Fundação Federal

 Representante Legal: MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN ( REITOR )
 1.2. Informar o nome da IES.

Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
1.3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.
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Dimensão 1: Análise preliminar
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA

 CNPJ: 09.341.233/0001-22
 Natureza Jurídica: Fundação Federal

  
Ato Regulatório: Credenciamento

 Tipo de Documento: Lei Federal No. Documento: 11.640
 Data do Documento: 11/01/2008 Data de Publicação: 14/01/2008

 Prazo de Validade: Vinculado ao Ciclo Avaliativo Arquivo para Download: Não Anexado.
  

Ato Regulatório: Recredenciamento
 Tipo de Documento: Portaria No. Documento: 316 de 08/03/2017

 Data do Documento: 08/03/2017 Data de Publicação: 09/03/2017
  

O curso de DIREITO (Bacharelado) (1188933), da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PAMPA - UNIPAMPA (5322), teve o ato autorizativo anterior aprovado por meio da Portaria nº 332
de 05/05/2015, publicada no Diário Oficial da União de 06/05/2015.

 A IES FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (5322) foi
recredenciada por meio da Portaria nº MEC nº 316, de 08/03/2017, publicada no Diário Oficial da
União de 09/03/2017.

  
Nome do campus: Campus Santana do Livramento 

 Endereço: Rua Barão do Triunfo 
 No. do Endereço: 1048 

 Bairro: Centro 
 Cidade/UF: Santana do Livramento/RS 

 CEP: 97573-634
1.4. Descrever o perfil e a missão da IES.
PERFIL:

 O perfil da Unipampa encontra-se definido no PDI. 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. 

 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.

  
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
A UNIPAMPA foi estruturada em uma região que tem por característica um processo gradativo de
perdas socioeconômicas que levaram a um desenvolvimento injusto e desigual. A história de formação
do Rio Grande do Sul explica parte desse processo, porque com a destinação de terras para grandes
propriedades rurais, como forma de proteger as fronteiras conquistadas, culminou num sistema
produtivo agropecuário que sustentou o desenvolvimento econômico da região por mais de três
séculos. Com o declínio dessa atividade e a falta de alternativas em outras áreas produtivas que
pudessem estimular a geração de trabalho e renda na região, levou-a, no final do século XX, a baixos
índices econômicos e sociais. Em termos comparativos, destacam-se as regiões Norte e Nordeste do
Estado, onde há municípios com elevados Índices de Desenvolvimento Social (IDS), ao passo que na
Metade Sul estes variam de baixos a médios.

  
Atualmente, no Rio Grande do Sul, são oferecidos 7 cursos de graduação em Direito em
Universidades Federais, quais sejam: Universidade Federal do Rio Grande

 do Sul, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio Grande e Universidade Federal
de Santa Maria, e os da Universidade Federal do Pampa. Estes últimos cursos são o de Santana do
Livramento, autorizado em 2015 e o de São Borja, autorizado em 2018.

 Os cursos mais antigos à criação da UNIPAMPA possuem um viés tradicional, isto é, calcado na
formação generalista, estatalista e dogmática. Por outro lado, nenhum dos cursos citados contempla a
região da campanha e da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Dos 5, três estão na região leste e dois
estão na região central, apesar da demanda da região de fronteira. Nesse sentido, a Universidade
Federal do Pampa foi, como referido, criada para estimular uma região, considerada estagnada pela
Secretaria de Desenvolvimento Regional. Portanto, a formação de bacharéis em Direito com a
capacidade de atuarem na resolução de conflitos internacionais e que possam agregar valor ao
desenvolvimento da região de fronteira é algo sem precedentes dentre os cursos de bacharelado em
Direito das Universidades Federais gaúchas, bem como das Universidades Federais de todo o Brasil. E
isso é coadunado pela legislação que trata das diretrizes educacionais dos cursos de Direito. Em outras
palavras, não se está a realizar elucubração acerca de um curso com tal visão de mercado, mas sim a
efetivar o que as novas diretrizes curriculares propõem e que, todavia, ainda não há precedentes em
nosso País.

  
O esboço do curso de graduação em Direito neste campus não faz deste mais um entre tantos cursos
dogmáticos nos moldes clássicos comparativamente a maioria dos seus pares no Brasil, pois se
pretende alinhá-lo através da convergência de ementas disciplinares, numa perspectiva diferenciada
voltada preparação de um profissional apto na atuação das controvérsias em âmbito nacional e
internacional. Este curso - com perfil internacional - virá suprir uma lacuna profissional, hoje
disputadíssima no mercado de trabalho, um advogado com formação básica em direito nacional e
internacional vem assegurar um perfil de há muito é exigido diante do avanço das Relações
internacionais, somente suprida parcialmente pelas Universidades estrangeiras.

  
Sendo assim, considerando-se a realidade regional de fronteira e os dados sócio-econômicos e
ambientais apresentados no PDI e no PPC para subsidiar a justificativa do curso, bem como o fato de
que o Curso tem uma formação voltada para a atuação na área do Direito Internacional, cuja demanda
na região é muito grande, verifica-se que há coerência entre as justificativas apresentadas para a
existência do curso com o contexto de inserção regional e o perfil do egresso que se pretende formar.
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.
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 desde a segunda metade da primeira década de 2000. Veio
marcada pela responsabilidade de contribuir com a região em que se edifica - um extenso território,
com problemas no processo de desenvolvimento, inclusive de acesso à educação básica e à educação
superior - a “Metade Sul” do Rio Grande do Sul. Veio ainda para contribuir com a integração e o
desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. O reconhecimento das
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Dimensão 1: Análise preliminar
condições regionais, aliado à necessidade de ampliar a oferta de Ensino Superior gratuito e de
qualidade nesta região, motivou a proposição dos dirigentes dos municípios da área de abrangência da
UNIPAMPA a pleitear, junto ao Ministério da Educação, uma Instituição Federal de Ensino

 Superior. O atendimento a esse pleito foi anunciado no dia 27 de julho de 2005, em ato público
realizado na cidade de Bagé, com a presença do então Presidente Luiz

 Inácio Lula da Silva. Nessa 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, esse 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 nas cidades de São Borja, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel e, à UFPel, os campi de
Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Santana do Livramento. As instituições
componentes do consórcio foram responsáveis pela criação dos primeiros cursos da futura Instituição,
sendo estes: Campus Alegrete: Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica;
Campus Bagé: 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; Campus Itaqui: Agronomia; Campus
Jaguarão: Pedagogia e Licenciatura em Letras (Português e Espanhol); Campus Santana do
Livramento: Administração; Campus São Borja: Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação
Social - Publicidade e Propaganda e o Curso de Serviço Social; Campus São Gabriel: Ciências
Biológicas Licenciatura e Bacharelado, Engenharia Florestal e Gestão Ambiental; Campus
Uruguaiana: Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia; totalizando 27 cursos de graduação. 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
componentes do consórcio realizaram concursos públicos para docentes e técnico-administrativos em
educação, além de desenvolverem e iniciarem a execução dos projetos dos prédios de todos os campi.
Nesse mesmo ano, 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. Para tanto, promoveu as seguintes atividades: planejamento da estrutura e
funcionamento unificados; desenvolvimento profissional de docentes e técnico-administrativos em
educação; estudos para o projeto acadêmico; fóruns curriculares por áreas de conhecimento; reuniões
e audiências públicas com dirigentes municipais, estaduais e federais, bem como com lideranças
comunitárias e regionais, sobre o projeto de desenvolvimento institucional da futura UNIPAMPA. Em
11 de janeiro de 2008, a Lei nº 11.640 cria a UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa.
No momento de sua criação, a UNIPAMPA já contava com 2.320 alunos, 180 servidores docentes e
167 servidores técnico-administrativos em educação.

 Atualmente são:
 10 campi

 71 cursos de graduação (01 em extinção)
 05 doutorados

 11 mestrados acadêmicos
 07 mestrados profissionais
 01 mestrado multicêntrico
 01 mestrado em rede

 40 especializações
 A Instituição conta ainda com 

 13.435 alunos de graduação 
 1.572 alunos de pós-graduação

 1.008 docentes
 892 técnico-administrativos

 321 colaboradores terceirizados
 Na área de Educação a distância a IES oferece:

 - Licenciatura em Letras – Português e Literaturas em Língua Portuguesa
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Dimensão 1: Análise preliminar
Polos: Alegrete*, Jaguarão*, Santana do Livramento*, Itaqui, Hulha Negra, Quaraí, Cacequi, São
Sepé, Faxinal do Soturno, Rosário do Sul e Esteio.

 - Licenciatura em Geografia - UAB
 Polos: Agudo, Arroio dos Ratos, Cacequi, Cachoeira do Sul, Camargo, Esteio, Faxinal do Soturno,

Gramado, Hulha Negra, Itaqui, Panambi, Restinga Seca, Rosário do Sul, São Francisco de Paula,
Sapucaia do Sul, Sobradinho, Três de Maio e Vila Flores.

 - Licenciatura em Pedagogia - UAB
 Polos: Cacequi, Camargo, Gramado, Hulha Negra, Itaqui, Quaraí e Rosário do Sul.

 - Cursos pós-graduação lato sensu aprovados
 Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio

 Especialização em Empreendedorismo e Inovação
 Especialização em Gestão em Saúde

 Especialização para Professores de Ensino Médio de Matemática
 Especialização em Gestão e Desenvolvimento Regional

 Especialização em Mídia e Educação
 Especialização em Gestão de Processos Químicos 

 Especialização em Metodologia interdisciplinar no Ensino de Ciências Humanas
 Especialização em Prática de Comunicação Não-Violenta e Cultura da Paz

1.7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).
Curso de Direito
1.8. Indicar a modalidade de oferta.
O curso de Direito é oferecido na modalidade Bacharelado, apenas presencial, sem disciplinas EAD.
1.9. Informar o endereço de funcionamento do curso.
O curso é oferecido no Campus Santana do Livramento, com endereço na Rua Barão do Triunfo,
1048, Centro, Santana do Livramento - RS, CEP: 97573-590
1.10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.
A Universidade Federal do Pampa foi criada para estimular uma região, considerada estagnada pela
Secretaria de Desenvolvimento Regional. Portanto, a formação de bacharéis em Direito com a
capacidade de atuarem na resolução de conflitos internacionais e que possam agregar valor ao
desenvolvimento da região de fronteira é algo sem precedentes dentre os cursos de bacharelado em
Direito das Universidades Federais gaúchas, bem como das Universidades Federais de todo o Brasil.

 E isso é coadunado pela legislação que trata das diretrizes educacionais dos cursos de Direito. Em
outras palavras, não se está a realizar elucubração acerca de um curso com tal visão de mercado, mas
sim a efetivar o que as novas diretrizes curriculares propõem e que, todavia, ainda não há precedentes
em nosso País.

 Desta forma, a Resolução CNE/CES nº 5/2018 institui as diretrizes curriculares do Curso de
Graduação em Direito a serem observadas pelas IES resguardando, em seu artigo 2º que o Projeto
Pedagógico do Curso de Direito deva conter elementos estruturais essenciais, dos quais podemos
sustentar o diferencial de um curso de Direito na UNIPAMPA, vocacionado para a formação nas
esferas nacionais e internacionais.

 A inserção geográfica, política e social promoveria uma integração melhor sucedida entre teoria e
prática das condições internacionais em torno dos sujeitos de direito internacional, sendo estes os
próprios países Brasil, Uruguai e Argentina; as organizações internacionais MERCOSUL (Mercado
Comum do Sul), ALADI (Associação Latino-americana de Integração), UNASUL (União de Nações
Sul-Americanas), OEA (Organização dos Estados Americanos), entre outras; bem como as pessoas
(sejam elas brasileiros, uruguaias, argentinas ou de qualquer outra nacionalidade) que moram na
região de fronteira e que a transitam.

 Dessa forma, uma região de fronteira requer profissionais jurídicos habilitados a lidarem com a
engrenagem pública e privada inserida no meio internacional, especialmente estabelecida na nossa
região de fronteira. Um profissional atuante e capacitado no assessoramento empresarial, na gestão
das entidades internacionais e preparado para um cenário de conflitos de diferentes naturezas, bem
como solução de controvérsias de caráter internacional.

 Em meados do ano de 2011, pela união de esforços de um grupo de seis professores com formação
jurídica e que atuavam no Campus da Unipampa em Santana do Livramento, nos cursos de Gestão
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Dimensão 1: Análise preliminar
Pública, Administração, Ciências Econômicas e Relações Internacionais, organizaram-se para
construção de um PPC do Curso de Direito inovador e diferenciado levando em consideração às
condições socioeconômicas aferidas da realidade da fronteira.

 Para concretizar a abertura do Curso, o projeto deveria ser diferenciado, em um contexto em que o
Ministério de Educação tinha restringido a autorização de novos Cursos.

 A Comissão de Implantação esteve formada por professores que já atuavam nos cursos já existentes
no Campus:

 Hector Cury Soares - Gestão Pública;
 Rafael Vitória Schmidt - Relações Internacionais;

 Gleicy Denise V. Moreira - Ciências Econômicas;
 Rodrigo Alexandre Benetti - Relações Internacionais;

 Cristian Wittmann - Gestão Pública;
 Daniela Vanila Nakalski Benetti – Administração.

 Ainda cabe ressaltar que os professores Professora Daniela Benetti, Rodrigo Benetti e Rafael Vitória
Schmidt era estratégica, pois além de ter formação jurídica os três estes três sendo Mestres em
Integração Latino-americana pela Universidade Federal de Santa Maria, titulação que também possui
o atual Coordenador do Curso. O processo foi comandado pelo Professor Hector Cury.

 Assim tal Comissão de implantação estruturou um PPC de Curso de Direito voltado às questões
internacionais e fronteiriças dessa cidade e região de forma a habilitar profissionais jurídicos às lides
internacionais privadas ou públicas. Vários encontros com debates foram realizados e tarefas
distribuídas aos membros dessa comissão para que se produzisse esse PPC com ênfase em Direito
Internacional. Essa proposta de PPC tramitou com aprovação nas instâncias locais do Campus e nas
Comissões Superiores de Ensino e do Conselho Universitário da UNIPAMPA, ao longo de ano de
2012.

 Esta Comissão entendeu que a matriz curricular devia conter uma forte carga horária vinculada ao
Direito Internacional. Ainda, que possuísse a suficiente flexibilidade para permitir algum aluno que se
identifique com outra área do Direito não deixe de receber uma formação completa para enfrentar os
desafios profissionais do futuro.

 Em tal sentido, propôs uma matriz que contém mais de 12% da carga horária do Curso em disciplinas
obrigatórias voltadas ao Direito Internacional. Além disso, oferece um leque variado de disciplinas
optativas.

 Quanto às políticas de ensino, pesquisa e extensão o PPC implantado não se desentendeu das
diretrizes que tem marcado o Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI.

 A primeira versão do PPC do Curso de Direito, com a qual o curso foi autorizado, foi aprovado em
2012.

 No ano de 2016 houve discussões no âmbito do NDE e da Comissão do Curso. Tais questões diziam
respeito à inclusão ou exclusão de Componentes Curriculares Complementares de Graduação e a
necessidade de efetuar acréscimos em algumas ementas, o que denota sua constante atualização.

 Em 2018, com motivo do processo de reconhecimento do Curso, produziu-se uma versão do PPC
atualizada apenas no número de componentes Curriculares Complementares de Graduação, suprindo a
informação das disciplinas que tinham sido criadas e ofertadas no sistema. Como as disciplinas
CCCGs são de oferta livre a partir de demandas dos alunos ou eventuais carências de conteúdo, a
alteração do PPC não foi considerada substancial.

 A alteração mais importante do PPC ocorreu entre o final de 2018 e março de 2019, e compreendeu 4
alterações:

 - Alteração da bibliografia básica e complementar das componentes curriculares obrigatórias: os
professores do Curso foram incumbidos com a tarefa de ajustar a bibliografia disponível na biblioteca
e os livros que foram comprados no ano de 2018.

 - Alteração nos pré-requisitos curriculares e na forma de solicitar a quebra de pré-requisitos: foram
incluídos pré-requisitos para Prática Jurídica Simulada I, Trabalho de Conclusão I, Advocacia
Internacional. Além disso, seguindo os termos da Recomendação MPF 07/2016, a Comissão do Curso
de Direito – SL (Ata 8/2018 de 28 de novembro de 2018), determinou as hipóteses de quebra de pré-
requisitos. Elas poderão ser autorizadas nos seguintes casos: – Em caso de falha na oferta curricular do
semestre. – Em caso de aluno possível formando, para permitir o cursado em concomitância de TCC I
com TCC II. Procedimento: O pedido de quebra de pré-requisito deverá ser dirigido à Comissão do
Curso de Direito, que atestará o cumprimento das condições objetivas e autorizará a quebra de pré-
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requisito. Esta previsão consta no Anexo I do PPC 2019.

 - Supressão de CCCGs repetidas ou incongruentes: viu-se a necessidade de dar coerência à oferta de
CCCGs, visto que nos PPCs anteriores elas se mostravam com conteúdo repetido, entre CCCGs ou
entre estas e disciplinas obrigatórias.

 - Incorporação de Regulamentos como apêndices ao PPC: foram incorporados como apêndices ao
PPC o Regulamento do NPJ, de Trabalho de Conclusão de Curso e o de Atividades Complementares
de Graduação. Tais regulamentos foram aprovados na instância colegiada.

 1.11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso
existam).
O Curso de Graduação em Direito da Unipampa atende às diretrizes curriculares nacionais. Com um
PPC diferenciado e um curso voltado para a atuação na área internacional, traz à baila todos os
elementos essenciais previstos pelas DCNS. Há coerência do currículo com as competências e
habilidades traçadas no perfil do egresso. As unidades de estudo e as atividades curriculares, em seus
objetivos gerais e específicos e em suas estratégias de ensino e de avaliação, asseguram o
desenvolvimento das competências e habilidades especificadas no perfil do egresso. 

 A implementação do curso atende ao perfil do egresso proposto e as disciplinas atendem à formação
do Bacharel em Direito, com ênfase em Direito Internacional.

 A sua estrutura curricular apresenta as disciplinas propedêuticas de acordo com o eixo de formação
fundamental. Quanto ao eixo de formação profissional todas as disciplinas estão bem distribuídas na
estrutura curricular abordando os conteúdos pertinentes, como também os conteúdos pertinentes do
cotidiano constitucional brasileiro. Quanto ao eixo de Formação Prática, as disciplinas de prática
forenses (ministradas em sala de aula e de cunho teórico objetivam o fomento e elaboração de peças
processuais de diversas áreas do Direito) e Estágio Supervisionado I , II (a serem realizadas no NPJ)
possibilitam a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais eixos,
especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio, além dos moldes como o TCC é construído
(orientação contínua e apresentação), bem como o o rol diversificado dos atividades complementares
flexíveis que devem ser integralizadas pelos alunos do cursos, demonstram o cumprimento das
Diretrizes Curriculares Nacionais.
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 foi no sentido de que a IES atendeu parcialmente às exigências de instrução
processual estabelecidas para a fase de análise documental pelo Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro
de 2017, e a Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, publicada em 22/12/2017,
considerando as seguintes ressalvas, para as quais a Comissão de Avaliação in loco deverá atentar:

 Em relação ao PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 1 - PERFIL DO CURSO
 1.1 - Justificativa da oferta do curso:

 Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a pertinência e relevância da oferta do curso e
a justificativa da oferta do curso em relação ao contexto local e regional em que a IES está localizada,
incluindo dados estatísticos, socioeconômicos, ofertas similares por outras IES e as demandas que
justificam a oferta do curso.

 Em relação ao 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.

 Em relação ao 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. E também em relação ao PROJETO
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PEDAGÓGICO Eixo 9 - ESTÁGIO CURRICULAR

  
Em atenção ao despacho saneador proferido, a Comissão de Avaliação procurou observar in loco se
foram sanadas as pendências apontadas, concluindo que:

 a) Em relação à justificativa para a oferta do curso, verificou-se in loco que a justificativa é pertinente
e o curso é de fundamental importância para o contexto regional onde está inserido, não somente em
relação ao perfil do egresso que pretende formar, como também em relação às demandas comunitárias,
através de práticas extensionistas que objetivam elevar o desenvolvimento da região. Como
explicitado no tópico 1.5 da análise preliminar, embora haja outros sete cursos de Direito em
instituições públicas federais no Estado do Rio Grande do Sul, o perfil do egresso do Curso de Direito
da Unipampa do Campus de Santana do Livramento é diferenciado, na medida em que habilita o
Bacharel em Direito para uma atuação no campo do Direito Pátrio e também nas demandas
internacionais, de uma maneira muito sólida e consistente, por conta das relações fronteiriças que se
travam na região, contemplando até mesmo disciplinas como Advocacia Internacional, que se
constitui como uma inovação em termos de grade curricular para a graduação. 

 b) No tocante ao sistema de avaliação, verificou-se que a nota mínima para aprovação é 6,0 (seis).
Para realização de verificação da aprendizagem, conforme a metodologia proposta, acredita-se que a
avaliação deve ser pensada como um processo contínuo, sendo assim, a aprovação nas atividades do
curso dependerá do resultado das avaliações efetuadas ao longo do seu período de realização e na
forma prevista nos planos de ensino dos professores.

 Conforme as Normas Básicas da Graduação na Universidade Federal do Pampa, em seu Art. 56,
parágrafo 1°, estará aprovado o discente que alcançar a nota

 final mínima de seis nas atividades de ensino, incluídas as atividades de recuperação, além de
frequência mínima de 75% da carga horária da componente curricular.

 Como citado no parágrafo anterior, na UNIPAMPA, conforme redação do art. 57, das normas básicas
para a graduação, a todo discente é assegurada a realização

 de atividades de recuperação de ensino, em uma visão de avaliação contínua e diagnóstica. Essas
atividades devem ser oferecidas ao longo do semestre, conforme plano de ensino da respectiva
componente curricular.

 Na perspectiva proposta a avaliação é realizada com as seguintes finalidades:
 - Avaliação Diagnóstica: utilizada no início da aprendizagem para determinar a presença ou ausência

de habilidades e/ou pré-requisitos, identificando as causas de dificuldades na aprendizagem e
conhecimento dos acadêmicos;

 - Avaliação Formativa: empregada durante o processo de aprendizagem para promover desempenho
mais eficiente, identificando o progresso do acadêmico quanto aos seus conhecimentos e habilidades,
permitindo a continuidade ou o redimensionamento do processo de ensino. Esta forma de avaliação
possibilita ao professor o planejamento de atividades corretivas, de enriquecimento, de
complementação, evolução e aperfeiçoamento dos objetivos estabelecidos;

 - Avaliação Somativa: tem por objetivo quantificar o desempenho apresentado pelos acadêmicos
 Em entrevistas com o corpo discente (amostra equivalente a 20% do total de alunos matriculados,

incluindo representantes de todas as fases) verificou-se através das falas, que em todas as disciplinas,
os planos de ensino contemplam as regras para avaliação do desempenho e contemplam os pesos das
avaliações e a forma de aprovação e recuperação. 

 c) Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, verificou-se que o mesmo possui regulamento e
manuais disponibilizados aos alunos, que já se encontra institucionalizado, contemplando uma relação
de 7 orientandos por orientador. O TCC foi definido de forma que se coaduna com as DCNs para o
Curso de Direito e consiste em trabalho monográfico, a ser defendido em sessão publica, perante
banca de professores. Já há alunos matriculados nas disciplinas de TCC. 

 d) No que se refere ao Estágio Curricular, verificou-se que o mesmo está em fase de implantação. A
IES já oferece convênios para realização de estágios, porém a estrutura física do NPJ está em fase de
implantação e depende do término da obra do prédio anexo, que já se encontra em fase final. O NPJ
recebeu doação de mobiliário e computadores por parte da Justiça Federal, já foi realizado concurso
público para o preenchimento das vagas de professores, há dois servidores efetivos alocados para
trabalhar no NPJ, o regulamento do estágio já foi disponibilizado pela IES. O estágio da maneira
como foi concebido atende as DCNs, inclusive as novas normas, datadas de 2018.
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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 se aplica
1.15. Informar o turno de funcionamento do curso.
O curso funciona em turno integral.
1.16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.
Carga horária total: 3870 horas, equivalentes a 4.644 horas-aula

 1.17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.
Integralização: 10 semestres.

 Duração Máxima: 16 semestres.
 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.
Coordenador do Curso: Fernando Pedro Meinero. Doutor em Direito Internacional Privado pelo
Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2016). Mestre
em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria (2005). Graduação em
Abogacía pela Universidad Nacional del Litoral (2003), com Revalidação do Título pela Universidade
Federal de Pelotas (2011). Tem experiência na área de Direito Internacional, com ênfase em Direito
Internacional Privado, Direito da Integração Econômica, Comércio Internacional e Direito Aduaneiro.

 Coordenadora substituta: Daniela Vanila Nakalski Benetti. Graduada em Direito pela Universidade de
Cruz Alta (1996), Especialista em Direito Público pela Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul (1999) Mestre em Integração Latino - Americana pela Universidade Federal de
Santa Maria (2002) e Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2007). Pós-
doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2009) com projeto de pesquisa
desenvolvido na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação.

 De acordo com o Regimento da UNIPAMPA:
 “Art. 105. Compete ao Coordenador de Curso executar as atividades necessárias à consecução das

finalidades e objetivos do Curso que coordena, dentre elas:
 I. presidir a Comissão de Curso; 

 II. promover a implantação da proposta de Curso, em todas suas modalidades e/ou habilitações e uma
contínua avaliação da qualidade do

 Curso, conjuntamente com o corpo docente e discente;
 III. encaminhar aos órgãos competentes, por meio do Coordenador Acadêmico, as propostas de

alteração curricular aprovadas pela Comissão de Curso; IV. formular diagnósticos sobre os problemas
existentes no Curso e promover ações visando à sua superação; 

 V. elaborar e submeter anualmente à aprovação da Comissão de Ensino o planejamento do Curso,
especificando os objetivos, sistemática e calendário de atividades previstas, visando ao aprimoramento
do ensino no Curso; 

 VI. apresentar, anualmente, à Coordenação Acadêmica relatório dos resultados gerais de suas
atividades, os planos previstos para o aprimoramento do processo avaliativo do Curso e as
consequências desta avaliação no seu desenvolvimento;

 VII. servir como primeira instância de decisão em relação aos problemas administrativos e
acadêmicos do Curso que coordena amparado

 pela Comissão de Curso, quando necessário; 
 VIII. convocar reuniões e garantir a execução das atividades previstas no calendário aprovado pela

Comissão de Ensino; 
 IX. cumprir ou promover a efetivação das decisões da Comissão de Curso; 

 X. assumir e implementar as atribuições a ele designadas pelo Conselho do Campus, pela Direção e
pela Comissão de Ensino;

 XI. representar o Curso que coordena na Comissão de Ensino e em órgãos superiores da UNIPAMPA,
quando couber; 
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XII. relatar ao Coordenador Acadêmico as questões relativas a problemas disciplinares relacionados
aos servidores e discentes que estão relacionados ao Curso que coordena; 

 XIII. atender às demandas das avaliações institucionais e comissões de verificação “in loco”;
 XIV. providenciar, de acordo com as orientações da Comissão de Ensino, os planos de todas as

disciplinas do Curso, contendo ementa, programa, objetivos, metodologia e critérios de avaliação do
aprendizado, promovendo sua divulgação entre os docentes para permitir a integração de disciplinas e
para possibilitar à Coordenação Acadêmica mantê-los em condições de serem consultados pelos
alunos, especialmente no momento da matrícula;

 XV. contribuir com a Coordenação Acadêmica para o controle e registro da vida acadêmica do Curso
nas suas diversas formas; 

 XVI. orientar os alunos do Curso na matrícula e na organização e seleção de suas atividades
curriculares;

 XVII. autorizar e encaminhar à Coordenação Acadêmica: a) a matrícula em disciplinas eletivas; b) a
matrícula em disciplinas extracurriculares; c) a inscrição de estudantes especiais em disciplinas
isoladas; d) a retificação de médias finais e de frequências de disciplinas, ouvido o professor
responsável; e) a mobilidade discente. 

 XVIII. propor à Coordenação Acadêmica, ouvidas as instâncias competentes da Unidade responsável
pelo Curso: a) os limites máximo e mínimo de créditos dos alunos no Curso, para efeito de matrícula;
b) o número de vagas por turma de disciplinas, podendo

 remanejar alunos entre as turmas existentes; c) o oferecimento de disciplinas nos períodos regular, de
férias ou fora do período de oferecimento obrigatório; d) prorrogações ou antecipações do horário do
Curso; e) avaliação de matrículas fora de prazo.

 XIX. providenciar: 
 a) o julgamento dos pedidos de revisão na avaliação de componentes curriculares do curso em

consonância com as normas acadêmicas da UNIPAMPA;
 b) a realização de teste de proficiência em línguas estrangeiras, quando previsto na

 estrutura curricular;
 c) a avaliação de notório saber conforme norma estabelecida;

 d) os atendimentos domiciliares, quando pertinentes;
 e) a confecção do horário das disciplinas em consonância com a Comissão de Ensino; 

 f) o encaminhamento à Coordenação Acadêmica, nos prazos determinados, de todos os componentes
curriculares do Curso. 

 XX. emitir parecer sobre pedidos de equivalência de disciplinas, ouvido o responsável pela disciplina,
podendo exigir provas de avaliação; 

 XXI. promover a adaptação curricular para os alunos ingressantes com transferência, aproveitamento
de disciplinas, trancamentos e nos demais casos previstos na legislação; 

 XXII. atender às demandas da Coordenação Acadêmica em todo o processo de colação de grau de seu
curso.

 A exemplo dos demais docentes, o regime de trabalho do coordenador é 40h semanais com Dedicação
Exclusiva, reservando-se 20hs dedicadas à gestão do Curso e assim permitindo que exerça todas as
atividades atinentes, atendendo as demandas de discentes e docentes órgãos superiores e
representando o Curso no Conselho do Campus e Comissão Local de Ensino, bem como participando
do NDE.

 As atividades do Coordenador, de gestão e planejamento, são acompanhadas pelo Núcleo Docente
Estruturante.

 O Coordenador de Curso dispõe de relatórios disponíveis nos sistemas institucionais que podem ser
gerados. Estes relatórios dizem respeito aos dados dos cursos, dos alunos e aos processos históricos de
oferta e resultados de matrícula (histórico escolar). 

  
- Tanto o Coordenador quanto a vice-coordenadora trabalham em regime de tempo integral, com
dedicação exclusiva.

 - O Coordenador do Curso está em exercício na Unipampa desde outubro/2016 e a Vice-coordenadora
desde outubro/2009
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.
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1. Alessandra Marconatto - Doutora

 2. Alexandre Vicentine Xavier - Doutor
 3. Amanda Muniz Oliveira - Doutora

 4. André da Silva Redivo -Doutora
 5. Aneline dos Santos Ziemann - Doutora

 6. Carmela Mancuzzo do Canto Cavalheiro - Doutora
 7. Cristian Ricardo Wittmann - Doutor

 8. Daniela Vanila Nakalski Benetti - Doutora
 9. Debora Nayar Hoff - Doutora

 10.Deisemara Turatti Langoski - Doutora
 11. Fernando Pedro Meinero (COORDENADOR) - Doutor

 12. Jair Pereira Coitinho - Doutor
 13. Julia Bagatini - Doutora

 14. Marcelo Mayora Alves - Doutor
 15. Rafael Vitória Schmidt - Doutor
 16. Rodrigo Alexandre Benetti - Mestre

 17. Vanessa Dorneles Schinke - Doutora
 18. Vitor Hugo Veppo Burgardt - Doutor
 19. Professor substituto Roberto Medaglia Marroni Neto - Mestre

  
IQCD= 91 DIVIDIDO POR 19 

 IQCD= 4.78
1.20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
Docentes do Curso de Direito da Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA - Campus
Santana do Livramento. 

  
1. Alessandra Marconatto - Doutora

 2. Alexandre Vicentine Xavier - Doutor
 3. Amanda Muniz Oliveira - Doutora

 4. André da Silva Redivo -Doutora
 5. Aneline dos Santos Ziemann - Doutora

 6. Carmela Mancuzzo do Canto Cavalheiro - Doutora
 7. Cristian Ricardo Wittmann - Doutor

 8. Daniela Vanila Nakalski Benetti - Doutora
 9. Debora Nayar Hoff - Doutora

 10.Deisemara Turatti Langoski - Doutora
 11. Fernando Pedro Meinero (COORDENADOR) - Doutor

 12. Jair Pereira Coitinho - Doutor
 13. Julia Bagatini - Doutora

 14. Marcelo Mayora Alves - Doutor
 15. Rafael Vitória Schmidt - Doutor
 16. Rodrigo Alexandre Benetti - Mestre

 17. Vanessa Dorneles Schinke - Doutora
 18. Vitor Hugo Veppo Burgardt - Doutor
 19. Professor substituto Roberto Medaglia Marroni Neto - Mestre

  
Portanto, verifica-se que o corpo docente é composto por 17 doutores e 2 mestres.

 1.21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.
Em conformidade com o PPC há previsão de Curso de formação complementar não jurídica(cursos de
língua estrangeira, informática, dentre

 outros). A carga horária do Curso é de no máximo de 30hs. por Curso e no máximo de 60hs. no
decorrer do Curso. Deste modo, será emitido para os concluintes Certificado de aprovação com carga
horária.

 Porém, na grade regular não há previsão de disciplinas ministradas em língua estrangeira.
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1.22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou
optativa.
Em conformidade com o PPC vigente item 2.5.2 a disciplina LIBRAS é ofertada como disciplina
optativa, de acordo com as determinações do Dec. N° 5.626/2005, art. 3 §2°.
1.23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes
profissionais.
Em conformidade com a visita in loco, entrevistas com o Coordenador do Curso de Direito e pasta de
convênios, segue abaixo a lista de convênios:

  
1. Convênio 01/2018 - Chamamento no. 02/2018 - Departamento de Agua e Esgotos de Santana do
Livramento - RS - Prazo: 60 meses. Sa. ntana do Livramento, 10 de maio de 2018. 

 2. Termo de Convênio 02/2018 - Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul - Expediente
002203-30.00/17-5. Prazo: 6 meses, prorrogado automaticamente. Santana do Livramento, 14 de
março de 2018. 

 3. Termo de Convênio Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul .Prazo: 5 anos. Porto
Alegre, 19 de junho de 2017. 

 4. Convênio de estágio 201/2017 Prefeitura Municipal Santana do Livramento. Prazo: 5 anos. Bagé,
10 de novembro de 2017.

 5. Convênio de estágio 100/2016 Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Santana do
Livramento. Prazo:5 anos. Bagé, 06 de setembro de 2016.

 6.Convênio de estágio 28;2015 - Foro da Comarca de Santana do Livramento. Prazo: 5 anos. Bagé, 25
de março de 2015.

 7. Termo de Compromisso de estágio - no. 04120-4;19 - TCE decorrente do Contrato TRT no.
001/2014 firmado o Agente de Integração e o Órgão Concedente. Estagiário Luana Aline Beling -
Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Santana do Livramento, 15 de março de 2019. 

 Há, ainda, convênios internacionais para a mobilidade acadêmica. A mobilidade acadêmica nacional e
internacional permite aos alunos de graduação cursar disciplinas em outras IES do País e do exterior.
Ao aluno em mobilidade é garantido o vínculo com a instituição e curso de origem assim como o
aproveitamento da(s) disciplina(s) cursada(s) em seu Histórico Escolar (carga horária, frequência e
nota). Entre os programas da instituição estão: BRACOL, BRAMEX, CAPESBRAFITEC e
Andifes/Santander.

  
 
 
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.
Não se aplica
1.25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos.
A UNIPAMPA, como universidade pública, deve proporcionar uma sólida formação acadêmica
generalista e humanística aos seus egressos. Essa perspectiva inclui a formação de sujeitos conscientes
das exigências éticas e da relevância pública e social dos conhecimentos, habilidades e valores
adquiridos na vida universitária e de inseri-los em seus respectivos contextos profissionais de forma
autônoma, solidária, crítica, reflexiva e comprometida com o desenvolvimento local, regional e
nacional sustentáveis, objetivando a construção de uma sociedade justa e democrática (PI,

 2009, p. 11).
 Além do perfil desejado pela UNIPAMPA, a Resolução nº 5/2018 do CNE/CES, no seu art. 4º

estabelece as seguintes competências e habilidades como fundamentais na constituição do perfil do
egresso do Curso de Direito:

 Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo
menos, as competências cognitivas, instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a:

 I - interpretar e aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a
experiência estrangeira e comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a
resolução de problemas;

 II - demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos,atos e documentos
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jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas
técnico-jurídicas;

 III - demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão;
 IV - dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos,

estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito;
 V - adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com

objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito;
 VI - desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos;

 VII - compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de
pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência,da doutrina e de outras fontes do Direito;

 VIII - atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais,com a devida
utilização de processos, atos e procedimentos;

 IX - utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas;
 X - aceitar a diversidade e o pluralismo cultural;

 XI - compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica;
 XII - possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do

Direito;
 XIII - desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de

caráter interdisciplinar; e
 XIV - apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre

direitos humanos.
 Por fim, a expectativa com esse curso é formar, também, um egresso capaz de lidar com o arcabouço

jurídico típico da região de fronteira.
 A partir de tais competências e habilidades, o perfil do egresso de Curso de Direito da UNIPAMPA

deverá assegurar sólida formação geral, humanística e
 axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura
reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e
dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do
desenvolvimento da cidadania. Por fim, a expectativa com esse curso é formar, também, um egresso
capaz de lidar com o arcabouço jurídico típico da região de fronteira e com formação que respeite a
concentração no foco voltado à formação internacionalista, dando suporte a uma formação
diferenciada dos problemas locais, regionais, nacionais fronteiriços, dos acordos e tratados bilaterais
ou multilaterais, sejam eles privados ou públicos.

 Atendendo a sua área de concentração, a expectativa com esse Curso é formar, um egresso capaz de
lidar com o arcabouço jurídico típico da região de fronteira,ou seja, capaz de compor estratégias
jurídicas para o exercício de direitos e para a prevenção e solução de conflitos a partir de uma
perspectiva que considere a realidade fronteiriça, nela inseridas as relações jurídicas, sociais, políticas
e econômicas bi ou multinacionais (a exemplo das fronteiras ente Brasil e Uruguai ou Brasil Uruguai e
Argentina).

 No sentido de consolidar a efetiva construção deste perfil ao longo do curso é que são desenvolvidas
estratégias de ensino, pesquisa e extensão focadas na abordagem do Direito e das relações
internacionais. Neste sentido, o contato dos alunos já nos semestres iniciais com disciplinas tais como:
Teoria do Estado. Política e Transconstitucionalismo (1º semestre), Direitos Humanos e Relações
Internacionais (2º semestre), Fundamentos de Direito Internacional (3º semestre) e Direito Fronteiriço
(5º semestre) revelam o empenho na construção do perfil proposto pelo curso.

 Além disso, também nas áreas da pesquisa e da extensão o próprio contexto no qual a UNIPAMPA -
Santana do Livramento está inserida contribui para a construção do perfil em comento. O contato
permanente do curso de Direito com o curso de Relações Internacionais é exemplo disso, na medida
em que ocorre um frequente intercâmbio de ações de (tanto de ensino, quanto de pesquisa e extensão)
entre ambos os cursos, a citar: disciplinas que podem ser acessadas por alunos de ambos os cursos,
docentes que ministram disciplinas em ambos os Cursos (o que contribui para uma marcante
perspectiva docente jurídica internacionalista), eventos, projetos de pesquisa e de extensão abertos à
participação de discentes de ambos os cursos.

 Sendo uma discussão constante a adequação do perfil do egresso às novas demandas do mundo do
trabalho é que estão realizando-se, no âmbito do NDE, discussões para seu aprimoramento, incluindo-
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se a reestruturação da grade. Esta mudança visa ampliar o espectro de competências que tais
demandas do mundo do trabalho exigem, sempre preservando a identidade do curso por meio do perfil
desejado.

 O Curso de Direito é uma das opções acadêmicas mais interessantes em termos de inserção no
mercado de trabalho. Além do exercício da advocacia, das

 carreiras jurídicas públicas clássicas (Defensoria, Ministério Público, Advocacia de Estado, Delegado,
dentre outros) e da vida acadêmica na área jurídica (estudos de Mestrado e Doutorado), o curso de
Direito da Universidade Federal do Pampa do Campus Santana do Livramento visa preparar seus
alunos de forma diferenciada para poder atuar nos seguintes âmbitos, dentre outros: 

 a) Advocacia corporativa internacional;
 b) Consultoria internacional;

 c) Organizações internacionais de caráter global ou regional;
 d) Representações diplomáticas e consulares;

 e) Entidades de cooperação econômica, de saúde, ambiental, migratória;
 f) Assessorias internacionais de comércio exterior;

 g) Mediação, Conciliação e Arbitragem internacional;
 h) Agências de fomento e desenvolvimento;

 i) Organizações não governamentais.
 Cabe salientar que é atribuição do Núcleo Docente Estruturante avaliar a adequação do PPC em

relação às novas demandas do mundo do trabalho. De fato, durante o ano 2018 parte das suas
discussões estiveram focadas na construção de uma nova matriz curricular para adequá-lo as novas
realidades do exercício das profissões jurídicas.
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 de DIREITO (Bacharelado) (1188933), da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PAMPA - UNIPAMPA (5322), teve o ato autorizativo anterior aprovado por meio da Portaria nº 332
de 05/05/2015, publicada no Diário Oficial da União de 06/05/2015.

 A IES FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (5322) foi
recredenciada por meio da Portaria nº MEC nº 316, de 08/03/2017, publicada no Diário Oficial da
União de 09/03/2017.
1.27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o
conceito obtido) ou por dispensa.
A condição de autorização do curso ocorreu por visita obtendo a nota 4.
1.28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o
caso.
Não se aplica, pois se trata de avaliação in loco para Reconhecimento do Curso.
1.29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas
anualmente.
Para o curso de Direito o número de vagas autorizadas é de 50(cinquenta) e não há número de vagas
ociosas, tendo em vista que as vagas resultantes da evasão são oferecidas para ingresso em Edital
público.
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.
O curso somente foi avaliado na visita de autorização, quando obteve CPC contínuo 3,9 e CPC faixa 4
1.31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver.
Não se aplica, na medida que o curso de Direito no primeiro semestre de 2019 está com turma de 7o.
semestre.
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.
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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).
 
1. Alessandra Marconatto - Doutora - 37 meses

 2. Alexandre Vicentine Xavier - Doutor- 36 meses
 3. Amanda Muniz Oliveira - Doutora - 1 mes

 4. André da Silva Redivo -Doutor - 47 meses
 5. Aneline dos Santos Ziemann - Doutora - 13 meses

 6. Carmela Mancuzzo do Canto Cavalheiro - Doutora - 1 mes
 7. Cristian Ricardo Wittmann - Doutor - 94 meses

 8. Daniela Vanila Nakalski Benetti - Doutora - 114 meses
 9. Debora Nayar Hoff - Doutora - 72 meses

 10.Deisemara Turatti Langoski - Doutora 12 meses
 11. Fernando Pedro Meinero (COORDENADOR) - Doutor - 30 meses

 12. Jair Pereira Coitinho - Doutor - 1 mes
 13. Julia Bagatini - Doutora - 1 mes

 14. Marcelo Mayora Alves - Doutor - 15 meses
 15. Rafael Vitória Schmidt - Doutor - 105 meses
 16. Rodrigo Alexandre Benetti - Mestre - 106 meses

 17. Vanessa Dorneles Schinke - Doutora - 30 meses
 18. Vitor Hugo Veppo Burgardt - Doutor - 118 meses

 19. Professor substituto Roberto Medaglia Marroni Neto - Mestre - 9 meses
  

O tempo médio de permanência é de 44, 3 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).
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Em conformidade com a visita in loco e análise de documentos temos: 

 Atualmente o curso tem 217 alunos matriculados.
 2015/2 – Teve 53 ingressantes, sendo 50 ingressantes via ENEM, 3 ingressantes por medida judicial e

1 ingressante por determinação da Procuradoria Judicial da UNIPAMPA.
 2016/1 – Teve 56 ingressantes via ENEM, tendo ocorrido 6 cancelamentos.

 2016/2 – Não teve ingressantes.
 2017/1 – Teve 64 ingressantes, sendo 50 ingressantes via ENEM, 2 por Edital de Fronteiriços, 1 por

Edital de Indígenas, 7 por edital Processo Seletivo Complementar. Ocorreram 4 cancelamentos de
vaga.

 2017/2 – Teve 6 ingressantes, sendo que 2 foram por Edital Processo Seletivo Complementar e 4
matrículas em Regime Especial

 2018/1 – Teve 52 ingressantes, sendo 50 ingressantes via ENEM, 1 ingressante via Reopção de Curso.
Ocorreram 3 cancelamentos de vaga.

 2018/2 – Teve 8 matriculados. 5 por Edital Processo Seletivo Complementar e 3 por Reopção de
Curso.

 O curso teve 2 alunos fronteiriços (uruguaios) em 2017.1 Um deles cancelou em 2017/2 e o outro em
2018/2. Atualmente não há alunos estrangeiros.

 Alunos matriculados em Prática Jurídica Simulada I: 28 alunos.
 Alunos matriculados em Prática Jurídica Simulada II: 26 alunos.
 Alunos matriculados em Trabalho de Conclusão de Curso I: 33 alunos.

  
Relatórios Alunos Bolsistas

 2015 Pesquisa 00 Ensino 01 Extensão 00 NUDE 00
 2016 Pesquisa 01 Ensino 01 Extensão 01 NUDE 00
 2017 Pesquisa 04 Ensino 02 Extensão 02 NUDE 00
 2018 Pesquisa 02 Ensino 00 Extensão 02 NUDE 01
 2019 Pesquisa Ensino Extensão NUDE 01

  
Relatório participantes em projetos

 2016 Pesquisa 01 Ensino 39 Extensão 07
 2017 Pesquisa 06 Ensino 20 Extensão 12
 2018 Pesquisa 09 Ensino 29 Extensão 26 
 1.35. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando

for o caso.
Não se aplica. O curso é ministrado de forma 100% presencial.

Dimensão 2: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,71

2.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 5
Justificativa para conceito 5:As políticas de ensino, pesquisa e extensão previstas no PDI
estão implantadas de forma robusta e articuladas no âmbito do curso e trazem inúmeras
oportunidades de aprendizagem para os discentes. As políticas de ensino, pesquisa e extensão
encontram-se claramente alinhadas ao perfil do egresso constante do PPC, de forma que se pode
verificar in loco, através de documentos e entrevistas com os discentes e docentes, que as
práticas adotadas são comprovadamente exitosas.
2.2. Objetivos do curso. 5
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Justificativa para conceito 5:Segundo o PPC, o curso de graduação em Direito deverá
assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade
de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação,
interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e
de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e
dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do
desenvolvimento da cidadania. Objetivos específicos:  Formar profissionais comprometidos
com as relações humanas, éticas, sociais, econômicas da organização social, capazes de
viabilizar soluções para problemas que afetam o desenvolvimento da mesma;  Formar
profissionais capacitados a participar do processo de globalização de mercados de acordo com
os princípios constitucionais;  Formar profissionais capazes de promover o desenvolvimento
por meio de pesquisas, projetos e advocacia internacional junto aos órgãos públicos e privados,
no âmbito nacional e internacional;  Formar profissionais que permitam o aprofundamento em
teorias para o (re)pensar criticamente o agir social;  Formar profissionais capazes de atuarem
em acordos internacionais voltados ao desenvolvimento da região de fronteira. Verificou-se, in
loco, que os objetivos do curso estão implementados, considerando o perfil profissional do
egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional local e as novas práticas emergentes no
campo do conhecimento jurídico.
2.3. Perfil profissional do egresso. 5
Justificativa para conceito 5:O perfil profissional do egresso deverá assegurar sólida formação
geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia
jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais,
aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a
aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da
prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. Por fim, a expectativa com esse curso é
formar, também, um egresso capaz de lidar com o arcabouço jurídico típico da região de
fronteira e com formação que respeite a concentração no foco voltado à formação
internacionalista, dando suporte a uma formação diferenciada dos problemas locais, regionais,
nacionais fronteiriços, dos acordos e tratados bilaterais ou multilaterais, sejam eles privados ou
públicos. Sendo assim, percebe-se que o perfil profissional que consta no PPC e está de acordo
com as DCNs para o curso de Direito, expressando desta forma, as competências a serem
desenvolvidas pelo discente, bem como as articula com as necessidades locais e regionais,
sendo ampliado em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.
2.4. 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:A estrutura curricular que consta no Projeto Pedagógico do Curso
de Direito, apensado no sistema e-MEC e evidenciada in loco, está implementada e contempla a
flexibilidade com previsão e funcionamento de disciplinas optativas e a interdisciplinaridade,
utilizando de metodologias ativas que auxiliam no desenvolvimento do corpo discente. Ficou
evidente, pela matriz curricular, anexado no sistema e-MEC, bem como o discurso dos
professores in loco, que existe a integração de material teórico e prático. Além disso, o Curso de
Direito oferece a disciplina de Libras como optativa, objetivando a atender ao Decreto nº
5.626/2005. No Curso de Direito essa estratégia está presente desde o primeiro período do
curso, materializando em análises sobre conflitos cotidianos enfrentados pelos alunos, em
estudos de caso reais retirados tanto da experiência profissional dos professores quanto do
conhecimento dos alunos, da sua vivência comum de demandas que exigem a ação dos
operadores do direito. Busca-se sempre incentivar que dados da realidade sejam trazidos para a
sala de aula, para que o aluno se familiarize com a ideia de que o conhecimento teórico serve
para iluminar a prática profissional e deve se relacionar intimamente com ela. Dessa forma, a
matriz curricular do curso tem a sua duração contabilizada em horas-relógio, conforme
preconiza o inciso II, do art. 2°, da Res. CNE/CES n° 2/2007 e o PPC apresenta a articulação
entre os componentes curriculares no percurso de formação e estabelece elementos
comprovadamente inovadores, resultantes da vocação do curso para o direito internacional,
contemplando inclusive disciplinas de cunho prático-teórico como a advocacia internacional,
que será ministrada na décima fase.
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2.5. Conteúdos curriculares. 5
Justificativa para conceito 5:O Curso de Direito da Unipampa apresenta os conteúdos
curriculares previstos nos documentos apresentados na avaliação in loco, considerando a
possibilidade efetiva no desenvolvimento da formação profissional e perfil do egresso e
objetivos caracterizando a atualização da área. Assim, a matriz curricular do Curso de Direito
tem a sua duração contabilizada em horas-relógio, conforme determina o inciso II, do art. 2°, da
Res. CNE/CES n° 2/2007. Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, possibilitam o
desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a atualização da área, a
adequação das cargas horárias, em horas-relógio, a adequação da bibliografia, a acessibilidade
metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de
educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e
cultura afro-brasileira, africana e indígena. O Curso de Direito busca em seu currículo, de forma
transversal e interdisciplinar, tratar dos temas sobre as Relações Étnico-Raciais, Cultura Afro-
Brasileira e Indígena, a Educação Ambiental, os Direitos Humanos, assim como a Língua
Brasileira de Sinais, desenvolvendo no aluno e Bacharéis em Direito atitudes e valores
orientados para a cidadania e para a solidariedade. O Curso de Direito atenta para as relações
sociais locais transfonteiriças e tem conteúdos curriculares diferenciados que destacam o curso
destacando-o em relação a outros da área jurídica, a partir de um robusto arcabouço prático-
teórico voltado para a atuação nas áreas que envolvem o direito internacional, constituindo-se
como um curso que promove o contato com conhecimento recente e inovador, considerando-se
principalmente a forte vocação para a pesquisa por parte de seu corpo docente, além da grande
quantidade de grupos e projetos de pesquisa, que possibilitam aos alunos não apenas o contato
com o conhecimento recente e inovador, como também proporcionam que eles participem da
produção desse conhecimento.
2.6. Metodologia. 5
Justificativa para conceito 5:A metodologia constante no PPC está de acordo com as DCN
(tanto as de 2004 quanto as de 2018), atendendo ao desenvolvimento de conteúdos, às
estratégias de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade
metodológica e à autonomia do discente. Coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam a
ação discente em uma relação teoria-prática, e é claramente inovadora e embasada em recursos
que proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da área, a exemplo da notável amplitude
de oportunidades de participação em projetos de pesquisa e das práticas socialmente relevantes,
voltadas para a área do Direito Internacional.
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).

4

Justificativa para conceito 4:Demonstra-se a institucionalização do estágio supervisionado,
contemplando carga horária adequada, inclusive, a ser cumprida fora do Núcleo de Prática
Jurídica. A instituição gerencia convênios de estágio e tem buscado parcerias junto a outros
órgãos públicos e à própria OAB, em busca de oportunidades para que os discentes realizem
variadas experiências no campo profissional, demonstrando que a interlocução entre a IES e os
ambientes de estágio é direta. Nota-se, que, embora o NPJ ainda não esteja funcionando, o que
está previsto para ocorrer no próximo semestre, já foi realizado concurso público para as vagas
destinadas ao NPJ, havendo quatro professores que atuarão como orientadores de estágio, o
mobiliário foi doado pela Justiça Federal e já existe um espaço destinado à operação do NPJ.
Entretanto, outras oportunidades de estágio já estão acontecendo, sendo que a comissão
verificou o registro desses estágios realizados em outros ambientes profissionais junto a IES.
Não foram encontradas evidências de que a interlocução da IES com os ambientes de estágio já
tenha gerado insumos para a atualização das práticas de estágio.
2.8. 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
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Dimensão 1: Análise preliminar
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
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).

5

Justificativa para conceito 5:As atividades complementares estão institucionalizadas e
consideram a carga horária (com 300 horas de atividades complementares), a diversidade de
atividades e de formas de aproveitamento (atividades de ensino, pesquisa e extensão),
consideram a aderência à formação geral e específica do discente, constante no PPC, e a
existência de mecanismos comprovadamente exitosos ou inovadores na sua regulação, gestão e
aproveitamento que consiste em uma Comissão de Análise de ACGs composta por 3 (três)
docentes do quadro permanente do Curso de Direito, mais 3 (três) docentes substitutos. As
atividades são requeridas pelo discente a partir de um Formulário de Prática de ACGs e de um
Parecer do Orientador, quando for o caso, comprovando-as.
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:O trabalho de conclusão de curso está institucionalizado, possui
carga horária de 60 horas, consiste em projeto (TCC 1) e trabalho monográfico (TCC 2),
defendido perante banca de professores em sessão pública. Existe um manual de TCC que é
disponibilizado aos discentes e os TCCs aprovados são disponibilizados em repositório
institucional da Unipampa, acessado a partir do site da Biblioteca universitária. Cada orientador
pode ter até sete orientandos por semestre e as temáticas são distribuídas conforme os temas de
atuação dos docentes.
2.12. Apoio ao discente. 5
Justificativa para conceito 5:A partir da análise da documentação, entrevistas com discentes e
corpo técnico, verificou-se no âmbito da IES a existência do NUDE- Nucleo de
Desenvolvimento Educacional, que é composto por pedagogas e assistente social, sendo que a
psicóloga e a psicopedagoga atendem a estrutura multicampi e não ficam permanentemente no
campus, atendendo sob demanda. O Nude faz o atendimento e acompanhamento a docentes e
discentes. Especificamente em relação aos discentes, o Núcleo realiza ações de acolhimento,
inclusive no que se refere à moradia estudantil, possui ações voltadas à permanência, em relação
ao controle do aproveitamento semestral, índices de aprovação, retenção e evasão. Há
acompanhamento dos estágios não obrigatórios, o atendimento psicopedagógico ocorre sob
demanda, através de memorando solicitando o serviço para a profissional lotada na reitoria. O
Núcleo promove diversos projetos e oficinas, alguns de destaque como as ações de acolhimento
e respeito aos calouros, realizadas em parceria com o centro acadêmico, oficinas sobre moodle,
sobre plágio, recepção aos estudantes indígenas e quilombolas, de forma que se pode constatar a
existência de ações comprovadamente exitosas e inovadoras em relação à permanência dos
discentes na IES. A IES oferece também a possibilidade de realização de intercâmbios nacionais
e internacionais, possuindo uma ampla gama de ações voltadas para a internacionalização.
2.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5
Justificativa para conceito 5:A partir das evidências encontradas nas reuniões com a CPA,
NDE e Coordenação do Curso verificou-se que há integração entre a CPA e o NDE e que todos
os resultados de avaliações são disponibilizados à comunidade acadêmica. Desde 2017 a CPA
vai aos campi da Unipampa para sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a sua atuação e
sobre a importância dos processo de avaliação institucional. Verificou-se que a gestão do curso é
realizada levando em consideração a autoavaliação institucional e as avaliações externas em um
processo de melhoria contínua do planejamento. O processo de autoavaliação é periódico,
realizado anualmente, sendo os relatórios públicos. Foram constatadas evidências de
apropriação dos resultados das avaliações pela comunidade acadêmica, tendo sido citados
diversos exemplos de mudanças concretas realizadas a partir de demandas levadas à CPA.
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Dimensão 1: Análise preliminar
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.
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.
2.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 4
Justificativa para conceito 4:As TICs são utilizadas no âmbito do curso, inclusive através do
sistema moodle, que auxilia a modalidade presencial. Atraves dessa plataforma, são
disponibilizadas atividades e materiais. Até mesmo as provas são realizadas presencialmente no
laboratório de informatica, mas através do moodle. Assim, concluiu-se que as tecnologias de
informação e comunicação adotadas no processo de ensino-aprendizagem permitem a execução
do PPC, garantem a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre
docentes e discentes e asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e
lugar. Entretanto, não foram encontradas evidências capazes de demonstrar que possibilitam
experiências diferenciadas de aprendizagem.
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.
2.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA
Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
2.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 5

Justificativa para conceito 5:Para realização de verificação da aprendizagem, utiliza-se um
processo contínuo, no qual a aprovação nas atividades do curso dependerá do resultado das
avaliações efetuadas ao longo do seu período de realização e na forma prevista nos planos de
ensino dos professores. Conforme as Normas Básicas da Graduação na Universidade Federal do
Pampa, em seu Art. 56, parágrafo 1°, estará aprovado o discente que alcançar a nota final
mínima de seis nas atividades de ensino, incluídas as atividades de recuperação, além de
frequência mínima de 75% da carga horária da componente curricular, conforme definido no
PPC. Esta forma de avaliação permite o desenvolvimento da autonomia do discente de forma
contínua e efetiva. Os resultados das avaliações também são disponibilizados através do moodle
e do sistema Guri. Ressalta-se que o Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NuDE) realiza
um acompanhamento semestral do aproveitamento dos discentes em comparação com o
semestre anterior. Isso permite à Coordenação do Curso adotar medidas paliativas de
recuperação tais como a oferta de disciplinas obrigatórias ou optativas que contem com um
histórico de muita reprovação ou que, a juízo dos acadêmicos seja interessante rever.
2.20. Número de vagas. 3
Justificativa para conceito 3:O curso de Direito oferece 50 vagas anuais, em um único
ingresso. A quantidade de vagas para o curso está fundamentado em estudos quantitativos e
qualitativos, que demonstram sua adequação à quantidade de professores, salas de aula e
estrutura física do campus, encontrando-se adequadas para as atividades de ensino, pesquisa e
extensão realizadas.
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.
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Dimensão 1: Análise preliminar
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.
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

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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
Dimensão 3: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,89

3.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5
Justificativa para conceito 5:Em conformidade com a Portaria 574 de 27 de março de 2019,
integram o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Direito do Campus de Santana do
Livramento os seguintes Professores: 1. Daniela Vanila Nakalski Benetti,(40hDE) como
Presidente; 2. Aneline dos Santos Ziemann, ), como Secretária; 3. Fernando Pedro Meinero,
(40hDE), (Coordenador do Curso de Direito); 4. Rafael Vitória Schmidt, (40hDE) 5. Vanessa
Dornelles Schinke (40hDE) 6. Alessandra Marconatto (40hDE) Em conformidade com o arto.
1o. da Resolução 97/CONSUMI, de 19 de março de 2015, houve a instituição do Núcleo
Docente Estruturante, estabelecendo assim em suas normas de funcionamento, que o referido
Núcleo é proposto pela Comissão de Curso, sendo responsável pela concepção,
acompanhamento, consolidação, avaliação e atualização do respectivo projeto pedagógico.
Desta forma, conforme visita in loco, leitura das atas do NDE, entrevista com integrantes do
NDE, entrevista com o Coordenador e apreciação dos relatórios da CPA constatamos que
efetivamente estão sendo cumpridas as normas citadas e que o NDE tem caráter consultivo e
propositivo em matéria acadêmica, cumprindo suas atribuições em atuação exitosa. Em resumo,
o NDE possui seis membros docentes do curso, todos atuando em regime de tempo de
dedicação exclusiva(40 horas), todos com titulação de Doutor, com o Coordenador do Curso de
Direito como integrante, e atuando efetivamente no acompanhamento, na consolidação e na
atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica permanente e constante. Na
visita in loco, em conformidade com entrevista com docentes, discentes, membros da CPA e
NDE, bem como registros em atas CPA e NDE foi claramente verificado o impacto do sistema
de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e a análise constante da adequação do
perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho. Em
conformidade com as atas do NDE observamos que parte de seus membros, desde o último ato
regulatório, permanecem mantidos no quadro.
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:Não se aplica
3.3. Atuação do coordenador. 5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:O coordenador do curso mostra-se bastante atuante e possui um
bom relacionamento com os docentes e discentes, conforme depoimentos colhidos nas
entrevistas. Sua atuação está de acordo com o PPC e atende a demanda existente, considerando
a gestão do curso, a relação com docentes e discentes e a representatividade nos colegiados
superiores. A comissão analisou documento contendo as propostas para gestão do curso de
Direito 2019 - 2020 e verificou que há indicadores sobre a atuação do coordenador na avaliação
institucional, de forma que se pode evidenciar que a atuação do coordenador é pautada em um
plano de ação documentado e compartilhado, dispõe de indicadores de desempenho da
coordenação disponíveis e públicos. Através das entrevistas com o corpo docente pode-se
perceber que a coordenação administra a potencialidade do corpo docente do seu curso,
favorecendo a integração e a melhoria contínua.
3.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 5
Justificativa para conceito 5:O coordenador do curso trabalha em regime de tempo integral,
com dedicação exclusiva, em conformidade com os documentos apresentados(pasta docente e
atas Colegiado e NDE) . Em conformidade com a entrevista com docentes, discentes, NDE a
atuação do coordenador, permite o atendimento da demanda existente, considerando a gestão do
curso, a relação com os docentes e discentes e a representatividade nos colegiados superiores. A
coordenação possui plano de ação documentado e compartilhado, inclusive com propostas
efetivas para gestão do curso de Direito(2019-2020) dispondo com destaque para ações para
avançar no processo de consolidação do corpo docente, avanço na rediscussão e
aperfeiçoamento do PPC dentre outros fatores para a projeção como um curso de excelência. Há
indicadores disponíveis e públicos com relação ao desempenho da coordenação, o que
proporciona a administração da potencialidade do corpo docente do seu curso, favorecendo a
integração e a melhoria contínua, podendo-se dizer inclusive que o coordenador é reconhecido
por docentes e discentes como uma liderança de destaque pela sua dedicação e qualificação.
3.5. Corpo docente. 5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:Conforme visita in loco, entrevista com o Coordenador do Curso
de Direito, entrevistas e análise das pastas dos docentes vinculados ao Curso constatamos que o
colegiado é integrado atualmente por dezenove(19) docentes, sendo que todos são 40 horas com
dedicação exclusiva com exceção do Prof. Mestre(substituto) Roberto Medaglia Marroni Neto
que possui atribuição de 20 horas, conforme segue: 1. Alessandra Marconatto - Doutora - 40
horas com dedicação exclusiva 2. Alexandre Vicentine Xavier - Doutor - 40 horas com
dedicação exclusiva 3. Amanda Muniz Oliveira - Doutora - 40 horas com dedicação exclusiva
4. André da Silva Redivo -Doutora - 40 horas com dedicação exclusiva 5. Aneline dos Santos
Ziemann - Doutora - 40 horas com dedicação exclusiva 6. Carmela Mancuzzo do Canto
Cavalheiro - Doutora - 40 horas com dedicação exclusiva 7. Cristian Ricardo Wittmann -
Doutor - 40 horas com dedicação exclusiva 8. Daniela Vanila Nakalski Benetti - Doutora - 40
horas com dedicação exclusiva 9. Debora Nayar Hoff - Doutora - 40 horas com dedicação
exclusiva 10.Deisemara Turatti Langoski - Doutora - 40 horas com dedicação exclusiva 11.
Fernando Pedro Meinero (COORDENADOR) - Doutor - 40 horas com dedicação exclusiva 12.
Jair Pereira Coitinho - Doutor - 40 horas com dedicação exclusiva 13. Julia Bagatini - Doutora -
40 horas com dedicação exclusiva 14. Marcelo Mayora Alves - Doutor - 40 horas com
dedicação exclusiva 15. Rafael Vitória Schmidt - Doutor - 40 horas com dedicação exclusiva
16. Rodrigo Alexandre Benetti - Mestre - 40 horas com dedicação exclusiva 17. Vanessa
Dorneles Schinke - Doutora - 40 horas com dedicação exclusiva 18. Vitor Hugo Veppo Burgardt
- Doutor - 40 horas com dedicação exclusiva 19. Professor substituto Roberto Medaglia Marroni
Neto - Mestre 20 horas Na reunião com os docentes, coordenador, discentes e também com a
análise da documentação apresentada(Quadro de horários, pastas dos docentes e atribuição de
aulas) constatamos que o Corpo Docente do Curso de Direito é formado por 19 docentes sendo
17 Doutores e 02 Mestres. No que tange ao regime de trabalho, 18 são contratados em regime
de tempo integral com dedicação exclusiva e um professor é tempo parcial 20 horas.
Evidenciou-se, na Reunião com Discentes e também com os próprios docentes, que estes
abordam em sala de aula e também em atividades extraclasse, conteúdos afetos aos
componentes curriculares, destacando a sua relevância acadêmica para os discentes. A partir da
análise das Ementas apresentadas, bem como a visita à Biblioteca, evidenciou-se também que os
docentes utilizam obras atualizadas, seja oriunda do acervo físico e digital, como forma de
incentivar o raciocínio crítico nos discentes. Ainda, aliado ao fato dos docentes, no geral,
possuírem significativas publicações na área, sendo assim, possível aferir que o corpo docente
em sua totalidade, possibilita, aos discentes, acesso a pesquisas relevantes na área do Direito,
sobretudo levando em consideração o regime de trabalho do corpo docente. Cumpre salientar
por oportuno, nos conteúdos dos componentes curriculares a abordagem é significativa e
relevante para a atuação profissional e acadêmica do discente, proporcionando o acesso a
conteúdos de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do
egresso, em conformidade com o PPC de março de 2019. O incentivo na produção do
conhecimento é visível nos depoimentos e trabalhos apresentados pelos discentes culminando
inclusive, com a elaboração de um e-book da disciplina de Direito Fronteiriço e Seminário(Des)
construindo Saberes na Fronteira(Profa. Deisemara Turatti Langoski Org.) e na participação de
alunos em atividade de extensão - Mapa da violência, dentre outros trabalhos.
3.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5
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Dimensão 1: Análise preliminar
Justificativa para conceito 5:Em conformidade com a reunião com os docentes, discentes,
Coordenador do Curso de Direito da UNIPAMPA - Campus Santana do Livramento, o regime
de trabalho do corpo docente (19 professores) permite o atendimento integral da demanda
existente, na medida que, dos 19 docentes, 18(dezoito) estão em tempo integral 40 horas com
dedicação exclusiva e apenas 01 Professor(Substituto) está em tempo parcial 20 horas. Desta
forma, conforme constatação in loco, com as citadas reuniões, o corpo docente permite o
atendimento integral da demanda existente, considerando a dedicação à docência, o atendimento
aos discentes, cumprindo salientar que a efetiva proximidade seja pela presença efetiva dos
docentes no campus(Dedicação exclusiva), seja com a utilização de e-mails, whatsapp e outros
recursos tecnológicos presentes na IES. A participação no colegiado é realizada de modo efetivo
conforme comprovam as atas do Colegiado, atas do NDE e a integração entre os docentes
comprometidos efetivamente com o planejamento didático e a preparação e correção da
avaliações de aprendizagem. Por oportuno, cumpre salientar também que constatamos nas
documentações, relatórios, publicações apresentadas significativa documentação sobre as
atividades dos professores em registros individuais de atividades docente, utilizados no
planejamento e gestão para melhoria contínua.
3.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a experiência no exercício da
docência superior. NSA para cursos de licenciatura. 5

Justificativa para conceito 5:Em conformidade com o curriculum lattes, análise das pastas
individuais e reunião com os docentes e discentes constatamos que o corpo docente possui
significativa experiência profissional no mundo do trabalho, que permite apresentar exemplos
contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria ministrada em
diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional, conforme depreendemos da
tabela abaixo que conta o tempo de experiência profissional conforme segue: 1. Alessandra
Marconatto - advocacia de 2011 a 2016. 2. Alexandre Vicentine Xavier - advocacia de 2004 até
2006 3. Amanda Muniz Oliveira - advocacia 2014 a 2017 4. André da Silva Redivo -
Economista de 2011 a 2015 5. Aneline dos Santos Ziemann - Advogada desde 2011 6. Carmela
Mancuzzo do Canto Cavalheiro advogada desde 2016. 7. Cristian Ricardo Wittmann -
**Membro do Comitê Executivo da Campanha Internacional para a Abolição da Armas
Nucleares (ICAN, na sigla em inglês) galardoada com o Prêmio Nobel da da Paz, 2017. Diretor
de Assuntos Estratégicos, Relações Intitucionais da Universidade Federal do Pampa -
DAEINTER 8. Daniela Vanila Nakalsi Benetti - não possui 9. Debora Nyar Hoff - Industrias
Klabin de Papel e Celulose Unidade Correia Pinto (1991 - 1999) 10. Deisemara Turatti
Langoski -Advogada Parecerista na Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária.
FAPEU, 2015. Colaboradora volluntária no Centro Referência em Direitos Humanos. 2014-
1015, Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta 1997-2000. Assessora Jurídica. Prefeitura
Municipal de Ipuaçu 1997-2002- Assessora Jurídica. Advogada. 11. Fernando Pedro Meinero(
COORDENADOR) - Advogado e parecerista de 2013 até 2016. 12. Jair Pereira Coitinho -
Advogado - Conselheiro Subseccional da OAB/RS eleito para o triênio 2019-2021. Membro
Honorário da Academia Brasileira de Direito Processual Civil(ABDPC). Prêmio Mestre
Jurídico - Orlando de Assis Correa da Escola Superior de Advocacia(ESA) da OABRS 13. Julia
Bagatini - Advogada 14. Marcelo Mayora Alves - Advogado 15. Rafael Vitória Schmidt - não
possui 16. Rodrigo Alexandre Benetti - Empregado público da Caixa Econômica Federal entre
1989 e 2005. Advogado. 17. Vanessa Dorneles Schinke - Parecerista em Dallagnol Advogados
Associados - 2011 a 2016. Analista Processual do Ministério da Justiça de 2007 a 2008. 18.
Vitor Hugo Veppo Burgardt - Professor História na Escola Estadual Maria dos Prazeres Mota -
1997 a 1998 19. Professor substitutivo Roberto Medaglia Marroni Neto - advogado desde
agosto de 2008. O corpo docente em conformidade com a reunião presencial, pastas e
documentos individuais apresentados bem como curriculum lattes, estão em processo constante
de atualização tendo claramente relação e interação do conteúdo com a prática facilitada pelo
tempo de dedicação exclusiva(40 horas) e pelos plantões de atendimento tendo uma interação
entre docentes e discentes em um trabalho de atualização conjunta, promovendo a compreensão
da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral e análise constante e atualizada das
competências previstas no PPC, considerando o conteúdo abordado e a profissão, integrando
também ensino, pesquisa e extensão.
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Dimensão 1: Análise preliminar
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:Não se aplica.
3.9. Experiência no exercício da docência superior. 5
Justificativa para conceito 5:Em conformidade com a entrevista com os docentes e exame das
pastas individuais dos mesmos, curriculum lattes, constatamos que todos os docentes do curso
possuem experiência no magistério superior, anterior ao ingresso na Unipampa. A entrevista
com os discentes, com destaque, apresentaram a capacidade e disponibilidade dos docentes
caracterizada por um trabalho próximo(presencial, permitido pelo regime da dedicação
exclusiva, complementado com a utilização de recursos da sociedade da informação) na
identificação, praticamente em tempo real, das eventuais dificuldades dos discentes, a dedicação
para expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, a apresentação de
exemplos contextualizados e atuais com os conteúdos dos componentes curriculares e a
elaboração de atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com
dificuldades. O corpo docente conta com o apoio do NUDE com a realização de avaliações
diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição da prática
docente no período, em conformidade com a entrevista realizada com docentes, discentes e
integrantes do NUDE. O corpo docente exerce liderança e é reconhecido pela sua produção
técnico-científica, em conformidade com os documentos apresentados nas pastas individuais e
constatação na entrevista com os docentes, coordenação e discentes.
3.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica
3.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica
3.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4
Justificativa para conceito 4:O colegiado de curso atua e está institucionalizado. É formado
pelo corpo docente, quatro representantes dos discentes e um representante dos técnicos-
administrativos. As atas são públicas e estão disponibilizadas no site da Unipampa, as reuniões
ordinárias são mensais, havendo reuniões extraordinárias conforme a demanda, o
encaminhamento das decisões está entre as atribuições do Coordenador do Curso. Os processos
tramitam fisicamente, entretanto a sua tramitação pode ser acompanhada através de sistema
informatizado, chamado Sistema Guri (Gestão Unificada de Recursos Institucionais), onde pode
ser realizado o acompanhamento e execução dos processos e decisões do colegiado. Entretanto,
não foram encontradas evidências da existência de avaliação periódica sobre o seu desempenho,
para implementação ou ajuste de práticas de gestão.
3.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente
presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica
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:Não se aplica
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:Não se aplica
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3.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 5
Justificativa para conceito 5:Ao conferir a produção científica dos docentes nos últimos três
anos, chegou-se aos seguintes dados: Alessandra Marconatto, 9 produções; Alexandre Xavier, 2
produções; Amanda Oliveira; 47 produções André da Silva Redivo 3 produções Aneline dos
Santos Ziemann, 64 produções; Carmela Cavalheiro - 3 produções Cristian Ricardo Wittmann,
12 produções; Daniela Vanila Nakalski Benetti 3 produções; Debora Nayar Hoff, 23 produções;
Deisemara Turatti Langoski, 47 produções; Fernando Pedro Meinero, 16 produções; Jair Pereira
Coitinho 9 produções; Júlia Bagatini 63 produções Marcelo Mayora Alves, 10 produções;
Rafael Vitória Schmidt 0 produção; Roberto M Marrroni Neto, 0 produções; Rodrigo Alexandre
Benetti, 2 produções; Vanessa Dorneles Schinke, 24 produções; Victor Hugo V Burgardt, 2
produções; Há um total de 19 professores, sendo 11 professores com 9 ou mais produções nos
últimos 3 anos.

Dimensão 4: INFRAESTRUTURA 3,89

4.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 5
Justificativa para conceito 5:Os espaços de trabalho para os docentes em tempo integral
consistem em salas com banheiro privativo, climatizadas, com duas ou três estações de trabalho.
Contam com armários com chaves para a guarda de equipamentos com segurança, possuem
computador com acesso à internet e wi-fi. Viabilizam ações acadêmicas e planejamento
didático-pedagógico, bem como possibilitam o atendimento a discentes e orientandos.
4.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 3
Justificativa para conceito 3:O espaço de trabalho para o coordenador consiste em uma sala
climatizada, com três estações de trabalho, com computador (com acesso à internet) em cada
uma das mesas, wi-fi. A sala é compartilhada com as professoras Alessandra Marconatto e
Daniela Benetti, de forma que, atende às necessidades institucionais, porém não possibilita o
atendimento de grupos ou indivíduos com privacidade.
4.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual
para todos os docentes do curso. 3

Justificativa para conceito 3:Os professores em tempo integral possuem espaços de trabalho
próprios. Há um espaço de trabalho para professores substitutos, que consiste em uma sala com
mesa de reunião, várias mesas e computadores conectados à Internet, entretanto, não há um
espaço de convivência apto para o descanso, integração e lazer dos docentes.
4.4. Salas de aula. 4
Justificativa para conceito 4:As salas de aula são amplas, bem iluminadas, climatizadas, as
poltronas são confortáveis e há recursos tecnológicos como data-show, computador e caixas de
som. As salas permitem várias configurações espaciais e variadas situações de ensino-
aprendizagem, porém não possuem outros recursos cuja utilização seja comprovadamente
exitosa.
4.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 5
Justificativa para conceito 5:Há 3 laboratórios de informática, com 21 computadores em um
deles, 46 computadores no segundo e 14 computadores no terceiro. Há wi-fi em todo o campus.
A internet possui boa velocidade e bom funcionamento, contando com 2 links dedicados, um de
100MB e outro de 20 Mb, providos pela RND. Há manutenção preventiva semestral e os
computadores possuem vida util de até 8 anos. Os laboratórios atendem às necessidades
institucionais e do curso em relação à disponibilidade de equipamentos e ao conforto (as
poltronas são estofadas e o ambiente climatizado) à estabilidade e velocidade de acesso à
internet, à rede sem fio e à adequação do espaço físico. Os equipamentos são atualizados, tendo
sido apresentado os contratos de atualização de software da microsoft. Os equipamentos passam
por avaliação periódica de sua adequação, qualidade e pertinência, conforme o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação 2017-2019 apresentado.
4.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 5
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Justificativa para conceito 5:A IES possui somente acervo físico, que está tombado e
informatizado, registrado em nome da Unipampa. Em visita à Biblioteca verificou-se o acervo
da bibliografia básica, que está adequado em termos de quantidade e está atualizado. A
bibliografia básica é adequada em relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no
PPC. A bibliografia está referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE,
comprovando a compatibilidade com o número de vagas autorizadas e a quantidade de
exemplares por título. O acervo possui assinaturas de acesso virtual do portal de períodicos da
Capes, que disponibiliza periódicos especializados que suplementam o conteúdo administrado
nas Unidades Curriculares. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de
exemplares mais demandadas, havendo compras periódicas de livros, além de ser adotado plano
de contingência para a garantia do acesso e do serviço.
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

Justificativa para conceito 5:A bibliografia complementar esta disponibilizada apenas no
acervo físico, que está tombado, informatizado e registrado em nome da IES. O acervo da
bibliografia complementar é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, bem como referendado por relatório de adequação, assinado
pelo NDE. O relatório do NDE demonstra a compatibilidade entre a bibliografia complementar,
o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título disponível no acervo. A
IES possui acesso ao portal de periódicos da Capes, que disponibiliza periódicos especializados
que complementam o conteúdo administrado nas unidades curriculares. O acervo é gerenciado
de modo a atualizar a quantidade de exemplares, sendo adotado plano de contingência para a
garantia do acesso e do serviço.
4.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
4.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica.
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:Não se aplica.
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:Não se aplica.
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:Não se aplica.
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:Não se aplica.
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:Não se aplica.
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.

1
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Justificativa para conceito 1:O NPJ não está implantado. O curso ainda está na sétima fase e
as atividades de prática jurídica real realizadas no ambito do NPJ iniciarão apenas no quinto ano
(nona fase). Já há professores contratados, e duas servidoras designadas para atuar na área,
porém ainda não há coordenador, nem a estrutura física está pronta para a atuação, não havendo
ainda na prática implantação do NPJ.
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

Justificativa para conceito 4:A Unipampa possui Comitê de Ética próprio e sua utilização está
prevista no PPC para pesquisas envolvendo seres humanos. O Comitê está devidamente
homologado pela CONEP, mas não possui acordos para prestar atendimento a outras
instituições.
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:Não se aplica.
Dimensão 5: Considerações finais.

5.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
Regina Célia Martinez - Ponto Focal

 Georgia Maria Puluceno do Nascimento.
5.2. Informar o número do processo e da avaliação.
Número do processo 201815374 

 Avaliação 148024
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 Santana do Livramento
 Rua Barão do Triunfo, 1048 - Centro - Santana do Livramento - RS.

 CEP 97573-634 
  

** Em conformidade com a visita in loco, registramos que o número correto do CEP é 97573-634 e
não CEP 07575-590.
5.4. Informar o ato autorizativo.
Ato regulatório: Portaria no. 332, de 5 de maio de 2015.
5.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais.
Curso de Direito. 

 Grau: Bacharelado
 Modalidade: Presencial

 Número de vagas atuais: 50 vagas 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).
A Avaliação in loco e o preenchimento do formulário basearam-se na documentação abaixo
especificada, ressaltando-se que, em relação ao PPC e PDI ambos foram lidos na íntegra pelos
membros da Comissão e que, em relação aos Relatórios de Autoavaliação (citados no tópico 10
abaixo), foram analisados de forma integral.

  
Documentos analisados:

  
1. - Legislação Federal e suas aplicações institucionais.

  
2. - Documentos institucionais gerais:

 Lei 11.640, de 11 de janeiro de 2008 – Institui a Fundação Universidade Federal do Pampa -
UNIPAMPA e dá outras providências;
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Publicação da Lei 11.640, no Diário Oficial da União;

 Projetos de Desenvolvimento Institucional da UNIPAMPA (2009/2013; 2014/2018);
 Estatuto da UNIPAMPA;

 Resolução CONSUNI nº 27- Altera o Estatuto da UNIPAMPA para viabilizar o processo de escolha
do Reitor e Vice-reitor

 Resolução CONSUNI nº 05- Regimento Geral da UNIPAMPA.
 Resolução CONSUNI nº 28- Aprova as alterações no Regimento Geral da UNIPAMPA para viabilizar

o processo de escolha de Reitor e Vice-reitor
 Desenvolvimento institucional da Universidade Federal do Pampa

 Organograma institucional
 Certidão de registro do prédio no cartório de imóveis

 Minuta do regimento do Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NUDE
 Planta do prédio da UNIPAMPA

  
3. - Formas de ingresso

 Portaria normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012 - Dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada –
SiSU;

 Editais, termos e chamadas para ingresso;
 Modelos de declarações e formulários referentes às formas de ingresso.

  
4. - Biblioteca

 Resolução CONUSNI nº 234 – Normas de circulação das coleções do sistema de bibliotecas (SISbi)
 Resolução CONSUNI nº 31- Aprova o Regimento do Sistema de Bibliotecas- SisBi;

 Resolução CONSUNI nº 56- Aprova as alterações no Regimento do Sistema de Bibliotecas (SisBi) -
Resolução nº 31, DE 30 de junho de 2011:

 Política de Desenvolvimento de Coleções do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do
Pampa (SISBI-UNIPAMPA) incluindo plano de contingência (anexo)

 Dados dos servidores da Biblioteca.
 Periódicos CAPES- Manual de utilização

 Listagem de acervo a ser adquirido e em processo de aquisição.
 Pedidos de livros e aquisição de bibliografia.

 Revistas/periódicos CAPES à disposição dos alunos
 Relatório de adequação de bibliografia.

  
5. - Laboratórios

 Resolução CONSUNI nº 106, institui a Política Institucional da Informação
 Normas de uso das credenciais de acesso

 Normas de utilização do e-mail
 Norma BYOD (bring your own device)

 Normas de cadastro de usuário externo
 Relatório de manutenção de TI em sala de aula

  
6. - Regulamentos, normativas e editais relacionados à graduação:

 Resolução CONSUNI nº 29- Aprova as normas básicas de graduação, controle e registro das
atividades acadêmicas;

 Resolução CONSUNI nº 78- Aprova a emenda supressiva na Resolução 29/2011;
 Resolução CONSUNI nº 20- Aprova as normas para os estágios destinados a estudantes regularmente

matriculados na Universidade Federal do Pampa e para os estágios realizados no âmbito da
instituição;

 Resolução CONSUNI nº 2– Institui as normas para a colação de grau nos cursos de graduação da
Universidade Federal do Pampa;

 Calendário acadêmico do ano vigente.
  

7. - Regulamentos, normativas e editais relacionados à pesquisa:
 Regimento CEP UNIPAMPA;

 Manual ilustrado de orientações da CEP – UNIPAMPA: submissão de projetos de pesquisa
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Editais para projetos de pesquisa.

  
8. - Regulamentos, normativas e editais relacionados à extensão:

 Resolução CONSUNI nº 104 – Revoga a Resolução 47 e institui as normas para as atividades de
extensão e cultura

 Editais de programas de extensão: Projeto Rondon, PROEXT, programa Novos Talentos.
  

9. - Assistência estudantil:
 Resolução CONSUNI nº 84- Aprova a Política de Assistência Estudantil;

 Editais PBDA;
 Editais PAPE,

 Editais PBP, PBI;
 NuDE- Número de alunos atendidos pelo assistente social;

 NInA- Relatório de atividades/atendimento aos estudantes;
 Relatório de aproveitamento pedagógico do campus;

 Alunos contemplados com ações afirmativas;
 Mobilidade discente

 Acompanhamento dos egressos
  

10.- Comissão Própria de Avaliação- CPA e Comissão Local de Avaliação- CLA 
 Resolução CONSUNI nº 11- Regimento da Comissão Própria de Avaliação

 Resolução CONSUNI nº 44- Aprova a alteração da Resolução nº 11/2010 – Regimento da Comissão
Própria de Avaliação.

 Portaria nº 508- de 20 de maio de 2014;
 Projeto de Autoavaliação Institucional;

 Relatórios de Autoavaliação Institucional;
 Atas das reuniões da Comissão Central de Avaliação- CCA e Comissão Local de Avaliação- CLA;

 Documentos da CLA- convocações, memorandos, convites, notícias no site;
 Sugestão de instrumento de autoavaliação para cursos.

  
11.- Curso Avaliado - aspectos legais

 Portaria nº 332/MEC, de 5 de maio de 2015 – autoriza o curso de direito
 Ata de criação do curso

  
12. - Atividades complementares de graduação- ACGs

 Regulamentações específicas do curso (Normas e instrumentos de aproveitamento das Atividades
Complementares de Graduação- ACGs);

 Documento com carga horária computada de ACGs dos alunos;
 Ata da Reunião de Avaliação das ACGs;

 Cronograma de avaliação das ACGs.
  

13. - Curso avaliado- aspectos pedagógicos
 Planos de ensino;

  
14. - Autoavaliação do curso

 Instrumentos de autoavaliação
 Relatórios gerados

  
15. - Núcleo Docente Estruturante- NDE

 Resolução 97, CONSUNI – Institui o Núcleo Docente Estruturante e estabelece normas de
funcionamento

 Portaria 574, de 23 de março de 2019 – designa os servidores integrantes do Núcleo Docente
Estruturante do curso de direito da UNIPAMPA Livramento

 Atas de reuniões do Núcleo Docente Estruturante
  

16. - Estágios
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Resolução 20 do CONSUNI, de 26 de novembro de 2016 – Normas para os estágios destinados a
estudantes regularmente matriculados na Universidade Federal do Pampa e para os estágios realizados
no âmbito da instituição.

 Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 – Estágio de estudantes.
 Convênios

 Contratos de estágio
 Núcleo de Prática Jurídica – documentação e estrutura

 Material gráfico do Núcleo de Prática Jurídica
 Alunos matriculados em Prática Jurídica Simulada I e Prática Jurídica Simulada II.

  
17. - Trabalhos de conclusão de curso- TCC

 Normas de regulamentação do TCC
 Modelo de projeto de TCC

 Relação de professores disponíveis para orientação e suas respectivas áreas
 Formulários relativos ao TCC

 Cronograma do TCC
  

18. - Projetos
 Projetos de ensino vinculados ao curso (planos, relatórios e outros documentos)

 Projetos de pesquisa vinculados ao curso (planos, relatórios e outros documentos)
 Projetos de extensão vinculados ao curso (planos, relatórios e outros documentos)
  

19. - Outras informações sobre o curso avaliado:
 Portaria de nomeação do coordenador do curso

 Plano de Ação e Autoavaliação do desempenho do Coordenador
 Calendário acadêmico resumido

 Horário 2019/01
 Agenda do Campus

 Convênio internacional com o Centro de Formación en Educación - UY
 Proposta de alteração de Matriz Curricular

  
20. – Participação de alunos em práticas de ensino, pesquisa e extensão

 Relatórios de Prática Jurídica Simulada I
 Evidências da participação dos alunos em atividades de pesquisa – E-book da disciplina de Direito

Fronteiriço e Seminário (Des)construindo Saberes na Fronteira
 Evidências da participação de alunos em atividades de extensão – Mapa da violência.

 Evidências da participação de alunos em atividades pesquisa.
 Eventos programados.

5.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.
Analisando-se a dimensão 1, concluiu-se que as Políticas Institucionais da Unipampa são bem
planejadas e estão institucionalizadas e regulamentadas de acordo com a previsão legal. As atividades
de ensino, pesquisa, extensão e monitoria estão alinhadas, constituem-se em projetos robustos e são
bem executadas. A IES realiza eventos acadêmicos, ações comunitárias e proporciona uma ampla
gama de projetos de pesquisa aos discentes, visando a formação de um profissional diferenciado e
voltado para a atuação na área do Direito Internacional, apto a lidar com as especificidades regionais
da região da fronteira e do contexto-sócio cultural no qual a IES se encontra inserida. A construção da
estrutura curricular do curso de Direito da Unipampa atende às Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs), com carga horária totalmente presencial. São ofertadas 50 vagas anuais em período integral,
há estudos para essa oferta, mas não são periódicos nem aptos a fornecerem indícios para o aumento
desse quantitativo. A acessibilidade metodológica é executada através do Nude, que auxilia os
docentes com novas metodologias. A IES oferece formação continuada aos seus docentes e
acompanhamento aos que ainda se encontram no período de estágio probatório. O Estágio
Supervisionado (Prática Jurídica) é executado no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), porém essa prática
somente ocorre a partir da nona fase e o curso ainda se encontra no oitavo período. O NPJ ainda não
se encontra efetivamente implantado, embora haja projeto do layout, local a ser destinado às suas
instalações, servidores designados para atuar no NPJ (2 servidores) e professores concursados que já
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Dimensão 1: Análise preliminar
tomaram posse (4 docentes) que irão atuar junto ao NPJ. Além disso, o mobiliário foi doado pela
Justiça Federal, assim como computadores. A implantação do NPJ depende do término da obra do
novo prédio administrativo, cuja entrega parcial deve ocorrer até final de maio. A obra encontra-se em
estágio bastante avançado e foi visitada pela Comissão de Avaliação. O NPJ proporcionará práticas de
mediação, conciliação, arbitragem, interposição e acompanhamento de ações judiciais reais, com
atendimento à comunidade. As atividades complementares estão institucionalizadas, o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) tem regulamentação própria, no qual os alunos elaboram uma monografia
sob a orientação de um docente e realizam sua defesa pública, sendo que a IES dispõe de um
repositório com acesso público para estes trabalhos. O curso tem convênios com órgãos do Poder
Judiciário e da Administração Pública, além de instituições privadas que favorece aos discentes a
realização de estágios não-obrigatórios, de acordo com a nova de lei de estágios. O coordenador do
curso é identificado como uma pessoa a quem se tem fácil acesso e que atua efetivamente na solução
das demandas encaminhadas à Coordenação. Quanto aos demais docentes do curso, em sua ampla
maioria tem formação na área jurídica, carregam experiência na docência do ensino superior e atuação
profissional na área, havendo expressivo número de doutores (17 de um total de 19 docentes). O
Curso dispõe ainda da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que em conjunto com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e o Nude colaboram para a gestão e avaliação do Curso. 

 No tocante à dimensão 2, verificou-se que o Coordenador do Curso de Direito tem formação na área
jurídica, relevante experiência educacional e profissional na área do Direito, com regime de trabalho
em tempo integral e dedicação exclusiva. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) está
institucionalizado com regulamento próprio e atende aos critérios legais. O corpo docente que o
integra tem titulação e experiência pedagógica. O Colegiado do Curso tem regulamentação própria, e
possui sistema de suporte às suas decisões. A metodologia utilizada pelos docentes no processo
ensino-aprendizagem fomenta o raciocínio crítico com base no PCC e na oferta de algumas disciplinas
diferenciadas, voltadas para o Direito Internacional. Os professores são estatutários, todos em regime
de tempo integral, sendo que possuem produção acadêmica relevante. 

 Em relação à dimensão 3, verificou-se que o prédio onde o Curso de Direito se encontra em
funcionamento possui infraestrutura adequada às necessidades institucionais, atendendo docentes e
discentes de forma satisfatória e apresentando manutenção adequada às necessidades. Outros espaços
estarão disponíveis em breve, com a conclusão da obra, como a nova Biblioteca e o Restaurante
Universitário. Foi possível observar como se dá a utilização da maioria das instalações por seus
usuários finais, haja vista a visita in loco ter sido realizada em período de aulas regulares. As
instalações prediais estão em bom estado de conservação e manutenção, apesar de se tratar de um
prédio histórico. Os recursos de acessibilidade são limitados, mas melhorarão quando da entrega do
novo prédio, uma vez que nesta estrutura haverá elevador, que será integrado à estrutura anterior.
Apesar disso, o campus conta com cadeira de rodas e piso tátil, possibilitando a mobilidade para
pessoas com deficiência ou que apresentem mobilidade reduzida. As salas de aula são espaçosas, bem
arejadas, com boa iluminação e climatizadas. Há wi-fi em todo o campus. Os equipamentos de
informática encontram-se em boas condições, com softwares atualizados, boa velocidade de internet e
tem vida útil média de oito anos.

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 avaliação in loco para Reconhecimento de Curso de Direito da Universidade Federal do Pampa
transcorreu sem quaisquer intercorrências de forma profissional, serena e produtiva. Foi destinada à
Comissão de Avaliação uma sala de trabalho com dois computadores já conectados e mesa de reunião. Os
documentos institucionais e acadêmicos já estavam previamente organizados em pastas separadas por
assuntos, facilitando o desenvolvimento do trabalho da equipe de avaliação. Merece ser ressaltado que
foram avaliadas pela Comissão todos os itens constantes no Despacho Saneador, verificando-se que as
pendências apontadas já foram sanadas e que o NPJ, embora ainda esteja em fase de implantação, já possui,
inclusive regulamento próprio, local de instalação, layout, professores e servidores concursados alocados. A
presença do Coordenador do Curso de Direito foi constante para o andamento dos trabalhos, colaborando
para o cumprimento da agenda e direcionamento dos entrevistados(docentes, discentes, funcionários,
membros da CPA, membros do NDE) à sala de reunião.

 Durante o período de avaliação "in loco", a Comissão cumpriu a agenda previamente acertada com a
Coordenação do Curso de Direito da Unipampa, reunindo-se com os Dirigentes da IES e Coordenação do
Curso de Direito, realizando visita às instalações físicas (biblioteca, com entrevista com a bibliotecária,
visita aos laboratórios de informática, verificação da funcionalidade de computadores e sistema de acesso à
internet, às dependências da IES, salas de aula, auditório, ambientes de trabalho da coordenação do curso,
salas de professores, sala de professores em tempo integral, secretaria acadêmica). Foram realizadas
reuniões com o Núcleo Docente Estruturante, com os docentes do curso, visita ao local das futuras
instalações do NPJ e à obra do novo prédio, reunião com corpo técnico administrativo, reunião com corpo
discente, reunião com os membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), registrando assim, todas as
observações consideradas relevantes ao desenvolvimento do procedimento de avaliação.

 Foi também dedicado tempo considerável ao trabalho avaliativo com verificação de toda à documentação
apresentada pela IES para fins de Reconhecimento do Curso de Direito. Destaca-se a qualificação do corpo
docente, a produção científica e a ampla gama de oportunidades em projetos de pesquisa para a participação
dos discentes. A Coordenação do Curso, Direção do Campus e toda a equipe empenhou-se em dar acesso as
informações indispensáveis a presente visita, portando-se de maneira eficiente, cordial, ética e polida,
procurando facilitar o trabalho de todos os envolvidos no processo.

 Como ato conclusivo da visitação "in loco", esta Comissão procedeu ao preenchimento do instrumento
avaliativo pertinente, quantificando cada indicador das três dimensões avaliadas, verificando o cumprimento
dos requisitos legais e normativos aplicáveis e justificando todas as conclusões de suas respectivas análises.
Em razão de tudo que foi exposto e considerando os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigentes, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior – CONAES, bem como
neste instrumento de avaliação, a Comissão concluiu, por unanimidade, atribuir aos indicadores, por
dimensão avaliada:

 * Dimensão 1 - Organização Didático Pedagógica - 4,71
 * Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial - 4,89

 * Dimensão 3 - Infraestrutura - 3,89
CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA

4,54 5


