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A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA), localizada na Rua Maria Anunciação Gomes Godoy, 1650 em Bagé
– RS CEP: 96010-610, foi criada através da Lei no.11.640, de 11de janeiro de 2008. Conta com dez campi: Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito,
Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Urugauaina. É administrada por um órgão central, a Reitoria, e outros administrativos como
Pro Reitorias e Órgãos Complementares. O campi, objeto da presente avaliação de reconhecimento do curso de Educação do Campo é o Campi Dom Pedrito,
localizado 
Rua Vinte e Um de Abril nº 80, São Gregório, Dom Pedrito/RS CEP 96450-000 . Conforme salienta no Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, a
UNIPAMPA, “... através da integração entre ensino, pesquisa e extensão, assume a missão de promover a educação superior de qualidade, com vista à
formação de sujeitos comprometidos e capacitados para atuar em prol do desenvolvimento regional, nacional e internacional”(PPC, 2019-2023, p.14). Essa
responsabilidade é assumida em seus 71 cursos de graduação, presenciais e à distância, além de 65 cursos de pós-graduação em nível de mestrado, doutorado e
especialização, distribuídos em 10 Unidades.. Segundo informações prestadas a IES possui atualmente 977 professores, 11.349 alunos de graduação, 1.460
alunos de pós graduação, 884 servidores técnicos administrativos e 321 colaboradores terceirizados. As atividades de produção formal de conhecimento estão
sendo desenvolvidas por 190 grupos de pesquisa nas diferentes unidades acadêmicas, em cerca de 853 projetos de pesquisa e mais de 401 projetos de extensão
e 319 projetos de ensino. Especificamente no Campi Dom Pedrito, além de Licenciatura em Educação do Campo são oferecidos os cursos de Agronegócio –
tecnólogo, Ciências da Natureza – licenciatura, Enologia e Zootecnia, para atender a cidade de Dom Pedrito e os municípios vizinhos: Caçapava do Sul,
Candiota, Aceguá, Hulha Negra, Alegrete, Bagé, Santana do Livramento, Lavras do Sul e Rosário do Sul, Santa Maria, São Gabriel, Canguçu e Terra Indígena
Guarita. Bagé, sede da UNIPAMPA está localizada na região sul do estado do Rio Grande do Sul, no pampa gaúcho, distando 374 km de Porto Alegre. Com
uma área de aproximadamente 4 095,53km², com população de aproximadamente 121 000 habitantes. Tem como atividades econômicas a agricultura, a
pecuária e o comércio local. Conforme afirmado em seu PDI, a IES assinala indicadores que reforçam seu compromisso com a “Excelência acadêmica,
caracterizada por uma sólida formação científica e profissional, que tenha como balizador a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visando
ao desenvolvimento da ciência, da criação e difusão da cultura e de tecnologias ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis,
direcionando-se por estruturantes amplos e generalistas” (PDI, 2019-2023, p.25).
Curso:
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo avaliado por essa comissão in loco funciona na modalidade presencial no Campi Dom Pedrito da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA), Área de atuação: Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio (Biologia, Física e Química), localizado na Rua Vinte e Um de Abril nº 80, São Gregório, Dom Pedrito/RS. CEP: 96450-000 e
foi  autorizado pela Portaria 001 de 04 de outubro de 2013 . De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, a UNIPAMPA oferece um processo seletivo
específico em períodos determinados para “... 1) garantir a formação inicial de professores em exercício nas escolas do campo que não possuem o Ensino
Superior; 2) funcionários lotados em escola do campo; 3) moradores de comunidades do campo e 4) interessados em formação voltada para o campo “ (PPC
2019, p.43). Nesse sentido, oferece 60 vagas anuais, sendo “… dividido em semestre de verão e inverno, organizado pelo regime de alternância. Em cada
semestre ocorrerá o Tempo Universidade e Tempo Comunidade. No semestre verão o TU ocorrerá nos meses de janeiro e fevereiro e o TC nos meses de março,
abril, maio e junho. No semestre inverno o TU ocorrerá nos meses de julho e agosto e o TC nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. No TU o
curso funcionará em período integral. No TC os estudantes cumprirão a carga horária prevista de acordo com a dinâmica da comunidade e do cronograma das
atividades previstas em cada semestre” (PPC 2019, p.43-44). A estrutura curricular do curso contempla as exigências legais para a Licenciatura em Educação
do Campo, com 3290 horas, sendo 2335 horas para os Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação, 180 horas para os Componentes Curriculares
Complementares de Graduação (CCCGs), 405 horas para o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 150 horas para o Trabalho de Conclusão de Curso e
200 horas para as Atividades Complementares de Graduação (ACGs). De acordo com o PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO EDUCAÇÃO DO CAMPO –
LICENCIATURA -PPC (2019), toda a organização curricular respalda-se nas Diretrizes Nacionais para formação de docentes, as recomendações do
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Curso:
PROCAMPO e do PRONERA, o PDI da UNIPAMPA, além de outros ordenamentos institucionais. Conforme o PPC, O Curso compromete-se “… em
concretizar a missão institucional da UNIPAMPA, tem por objetivo geral formar educadores (as) para atuação na Educação do Campo, como docentes nos anos
finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio na área das Ciências da Natureza, capazes de realizar gestão de processos educativos, gestão de instituições
de educação básica e desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem, que visem a formação de sujeitos autônomos e criativos, bem como, de investigar
questões inerentes a sua realidade e a sustentabilidade da vida no campo, estimulando a formação continuada, tanto pela reflexão sobre a própria prática, como
a continuidade de estudos em programas de pós-graduação” (PPC, 2019, p.35). Assim, a estrutura curricular proposta objetiva “... a formação de professores
(as) por área de conhecimento e que estejam atentos as praticas pedagógicas que considerem os diversos ciclos da vida e seus processos de aprendizagem, que
se vincule ao trabalho como princípio educativo e que sejam capazes de problematizar, a partir do contexto em que a escola está inserida sem se restringir a ele
(PPC, 2019, p.35).. Especificamente para a formação de professores em educação do campo, o projeto atende a legislação que regulamenta a formação de
professores no país, pelas “Diretrizes Operacionais para a educação básica nas escolas do campo” (Resolucao CNE/MEC, de 3 de abril de 2002)” (...) a qual
“propõem que o licenciado em Educação do Campo devera ser capaz de perceber, reforçar e construir a identidade da escola do campo, percebendo a
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia; e, ainda, incentivar e realizar estudos
direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável, em um paradigma que
tenha como referencias a justiça social, a solidariedade e o dialogo entre todos. Tal entendimento da realidade só e possível com uma formação multidisciplinar
e interdisciplinar que rompa com a lógica da fragmentação dos estudos acadêmicos. Desta forma, entendemos que para atingir as metas propostas para a
Educação do Campo o egresso estará apto8 para atuar nos componentes de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental e nos componentes de Química,
Física e Biologia ou na respectiva área de conhecimento9 do Ensino Médio, na Modalidade Educação de Jovens e Adultos e na combinação com a Educação
Profissional. Também poderá participar na elaboração e execução de projetos educativos, bem como em instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Desenvolver projetos pedagógicos interdisciplinares na área de Ciências da Natureza em espaços educativos escolares e comunitários, organizações não-
governamentais, órgãos públicos ou privados e movimentos sociais (PPC, 2019, p.38-39). Os conteúdos das disciplinas que compõem a matriz curricular do
curso, segundo o PPC, que “ ... devera ser cumprida integralmente pelo(a) estudante, busca estabelecer relações harmônicas e equilibradas entre o eixo
orientador do curso — Educação do Campo —, o eixo articulador e os eixos temáticos. Levando em consideração a inter-relação destes eixos com as atividades
do Tempo Universidade e do Tempo Comunidade em cada semestre. Assim, além dos componentes curriculares obrigatórios, o aluno poderá participar de
componentes curriculares complementares de graduação (CCCG). Na busca de ampliação do seu currículo, em vivencias acadêmicas internas ou externas ao
curso, o (a) acadêmico (a) será incentivado a participar de atividades de pesquisa e extensão, com vistas a incorporar novos conhecimentos para o desempenho
de sua atividade profissional futura (PPC, 2019, p.47). O Curso de Educação do Campo da UNIPAMPA possui um corpo docente de 17 professores sendo 01
com mestrado, 14 com doutorado e 01 com especialização. Desses, participam do NDE Núcleo Docente Estruturante 08 docentes, todos doutores. O curso
conta com 05 grupos de pesquisa, 29 projetos de pesquisa e 36 projetos de extensão e 08 projetos de ensino. As instalações físicas utilizadas pelo curso de
Educação do Campo estão no prédio do Campus Dom Pedrito e atendem a demanda. Atualmente, na formação de professores em educação do campo conta
com 158 alunos matriculados. A biblioteca da Faculdade possui um acervo adequado de livros impressos para atendimento aos alunos de Educação do Campo,
havendo ainda coleções de periódicos especializados.
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DOCENTES

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

ALGACIR JOSE RIGON Doutorado Integral Estatutário 38 Mês(es)
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SALGUEIRO
DE MOURA Doutorado Integral Outro 16 Mês(es)

ANIARA RIBEIRO MACHADO Mestrado Horista Outro 14 Mês(es)
ANNIE MEHES MALDONADO BRITO Doutorado Integral Outro 24 Mês(es)
DANIEL HANKE Doutorado Integral Outro 8 Mês(es)
Denise da Silva Doutorado Integral Estatutário 29 Mês(es)
JOSE GUILHERME FRANCO GONZAGA Doutorado Integral Outro 20 Mês(es)
MARCELO DE ALBUQUERQUE VAZ PUPO Mestrado Integral Outro 12 Mês(es)
MARITZA COSTA MORAES Doutorado Integral Outro 27 Mês(es)
SUZANA CAVALHEIRO DE JESUS Doutorado Integral Outro 24 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto
Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

5.000

1.1.

Contexto educacional
5
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto
Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

5.000

Justificativa para conceito 5:O Projeto Pedagógico do Curso Educação do Campo - PPC deixa claro como desenvolver mecanismos que
assegurem “... a formação de profissionais da Educação do Campo com conhecimentos que possibilitem proporções de atuação no campo”. Para
tanto, considera-se, a localização desta Licenciatura na UNIPAMPA/Campus Dom Pedrito, que visa a atender a demanda de
formação/qualificação/atualização dos profissionais que atuam ou visam atuar na Educação do Campo, na região da Campanha Gaucha e Fronteira
Oeste do Rio Grande do Sul, amplamente marcada pela necessidade de fortalecimento das escolas do campo. Diante disso, o Curso de Educação do
Campo - Licenciatura foi planejado de modo a atender as demandas inicialmente apontadas pelos municípios vizinhos ao Campus Dom Pedrito. A
abrangência vem sendo ampliada conforme as necessidades da Educação do Campo”. Portanto, com esse propósito de atender a região e o
município de Dom Pedrito com uma população estimada em 40.000 habitantes e considerando o fluxo de pessoas das cidades circunvizinhas na
região da Campanha, e de outras mais distantes, o curso, conforme afirmado no PPC busca “atender uma demanda reprimida de formação de
professores ainda mais quando se pensa na especificidade do campo e na formação para atuar no Ensino de Ciências anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio (PPC, 2019, p.26). Assim, o PPC contempla de forma excelente as demandas efetivas de natureza econômica, social,
cultural, política e ambiental, na medida em que considera as particularidades da região, bem como os municípios de origem dos alunos.
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 5
Justificativa para conceito 5:As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no PDI estão previstas/implantadas, de
maneira excelente, no âmbito do curso, pois atende o propósito da UNIPAMPA de integrar ensino, pesquisa e extensão para “… 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” (PDI 2019 p.14). Em relação as políticas de ensino, a IES destaca o ensino como “… uma das missões institucionais
importantes para a produção de conhecimento, educação e formação do estudante cidadão e profissional, atuando estrategicamente vinculado a
pesquisa e extensão, na graduação e na pós-graduação, de acordo com as características de uma universidade (…). Assim, considera-se os aspectos
legais e as características institucionais e da região, e destaca-se as “… concepções mais abrangentes de desenvolvimento de ensino, tais como
conhecimento, formação humana, cidadania, valores éticos e transformação social, que permeiam o perfil de egresso com sólida formação
acadêmica generalista, emancipatória e humanística, o qual fomenta o exercício da reflexão e da consciência acerca da relevância pública e social
dos conhecimentos, das competências, das habilidades e dos valores adquiridos na vida universitária, inclusive sobre os aspectos éticos envolvidos”
(PDI 2019 p.27-28). No que se refere as políticas de pesquisa e pós-graduação, o PDI afirma que as “… atividades de pesquisa são direcionadas à
produção de conhecimento, associando estratégias didáticas e metodológicas que envolvam professores, técnico-administrativos, acadêmicos de
graduação e de pós-graduação. Para viabilizar processos que promovam a interação entre docentes, discentes e técnico-administrativos são
incentivadas práticas, como a formação de grupos de pesquisa institucionais e a participação de pesquisadores e discentes em redes de pesquisa
associadas a órgãos nacionais e internacionais” (PDI 2019 p.29). Para a Educação do Campo pode-se destacar como exemplo disso o Programa de
Bolsa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID e o Prodocência (Programa de Consolidação das Licenciaturas), que visam a fomentar a
realização de pesquisas na área da educação, na formação acadêmico-profissional dos estudantes e a contribuir para a melhoria da qualidade da
Educação Básica brasileira e dos cursos de licenciatura. Nas Políticas de Extensão a IES “… assume o papel de promover a relação dialógica com a
comunidade externa, pela democratização do acesso ao conhecimento acadêmico bem como pela realimentação das práticas universitárias a partir
dessa dinâmica. Além de revitalizar as práticas de ensino, contribuindo tanto para a formação do profissional egresso como para a renovação do
trabalho docente e técnico-administrativo, essa articulação da extensão gera novas pesquisas, pela aproximação com novos objetos de estudo,
garantindo a interdisciplinaridade e promovendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão “(PDI 2019 p.31).
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto
Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

5.000

1.3. Objetivos do curso 5
Justificativa para conceito 5:O Projeto Pedagógico do Curso de Educação do Campo explicita que o curso deva “...formar educadores (as) para
atuação na Educação do Campo, como docentes nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio na área das Ciências da Natureza,
capazes de realizar gestão de processos educativos, gestão de instituições de educação básica e desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem,
que visem a formação de sujeitos autônomos e criativos, bem como, de investigar questões inerentes a sua realidade e a sustentabilidade da vida no
campo, estimulando a formação continuada, tanto pela reflexão sobre a própria pratica, como a continuidade de estudos em programas de pós-
graduação” (PPC, 2019, p.35), permitindo embasar o perfil profissional do egresso em Educação do Campo no contexto educacional e no currículo
do curso.
1.4. Perfil profissional do egresso 5
Justificativa para conceito 5:O Projeto Pedagógico do Curso deixa claro como desenvolver mecanismos que assegurem a formação de um
professor que esteja apto “... para atuar nos componentes de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental e nos componentes de Química,
Física e Biologia ou na respectiva área de conhecimento do Ensino Médio, na Modalidade Educação de Jovens e Adultos e na combinação com a
Educação Profissional (... ) na elaboração e execução de projetos educativos, bem como em instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural”.
Também, que o profissional tenha competência para “Desenvolver projetos pedagógicos interdisciplinares na área de Ciências da Natureza em
espaços educativos escolares e comunitários, organizações não-governamentais, órgãos públicos ou privados e movimentos sociais” (PPC, 2019,
p.38). Nesse sentido, pode-se afirmar com base no encontro da Comissão Avaliadora com alunos egressos, que o perfil que pretende formar
expressa de maneira excelente, as competências do egresso necessárias para que desenvolva seu trabalho como profissional da Educação do
Campo. Em alguns depoimentos expressam a atuação diferenciada junto as suas comunidades, outros em suas escolas e também nos cursos que
realizam como especializações e mestrados.
1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso estejam contempladas no PPC) 5
Justificativa para conceito 5:A estrutura curricular contempla, de maneira excelente, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade,
acessibilidade pedagógica e atitudinal, compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática , pois a ...” proposta de
organização da estrutura curricular, que deverá ser cumprida integralmente pelo(a) estudante, busca estabelecer relações harmônicas e equilibradas
entre o eixo orientador do curso — Educação do Campo —, o eixo articulador e os eixos temáticos. Levando em consideração a inter-relação
destes eixos com as atividades do Tempo Universidade e do Tempo Comunidade em cada semestre” (PPC p.47). Cumpre ressaltar o significado do
Tempo Universidade (TU) e do Tempo Comunidade (TC), uma vez que o curso “ … é dividido em semestre de verão e inverno, organizado pelo
regime de alternância. Em cada semestre ocorrerá o Tempo Universidade e Tempo Comunidade. No semestre verão o TU ocorrerá nos meses de
janeiro e fevereiro e o TC nos meses de março, abril, maio e junho. No semestre inverno o TU ocorrerá nos meses de julho e agosto e o TC nos
meses de agosto, setembro, outubro e novembro. No TU o curso funcionará em período integral. No TC os estudantes cumprirão a carga horária
prevista de acordo com a dinâmica da comunidade e do cronograma das atividades previstas em cada semestre” (PPC p.43-44).
1.6. Conteúdos curriculares 5
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto
Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
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5.000

Justificativa para conceito 5:O Projeto Pedagógico do Curso de Educação do Campo aponta em sua contextualização e perfil do curso que “ A
Educação do Campo - Licenciatura comporta, em sua proposta pedagógica, a formação docente voltada para o fortalecimento das escolas do
campo, por meio de processos de produção de conhecimentos socialmente referenciados. Entende-se que esta concepção de escola deve ser
pensada pelos protagonistas que vivem no e do campo, de modo a atender às suas ansiedades, valorizar e (re)significar suas culturas, saberes,
valores, símbolos, etc” (PPC p.34). Nesse sentido, os conteúdos das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso de Educação do Campo
estão distribuídos em semestre de verão e inverno, organizado pelo regime de alternância. Em cada semestre, segundo o Projeto Pedagógico, o
curso elaborou “… um eixo temático, composto por componentes curriculares que contemplarão temáticas comuns e relativas à sua área de
conhecimento. Desse modo, entende-se que a organização curricular se apresentará como estratégia que possibilite práticas interdisciplinares
investigativas associadas ao tripé ensino-pesquisa-extensão ” (PPC p.49-50).
1.7. Metodologia 5
Justificativa para conceito 5:As atividades pedagógicas giram em torno de uma metodologia de ensino-aprendizagem pautada nas seguintes
concepções: “ O ensino visando à aprendizagem do aluno; O acolhimento e o trato da diversidade; O exercício de atividades de enriquecimento
cultural; O aprimoramento em práticas investigativas; A elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares; O uso
de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; O desenvolvimento de hábitos de
colaboração e de trabalho em equipe “ Dessa forma, segundo o Projeto Pedagógico do Curso, a proposta atende a modalidade da alternância que
tem 05 pressupostos: “O primeiro é que o locus do saber não é apenas o campus da universidade, mas também o campus do campo, da
comunidade, quebrando uma cisão histórica provocada pelo capitalismo entre escola e vida, entre trabalho e aprendizagem; O segundo é que o
educador não é apenas o docente do ensino superior, mas também outras referências, como o professor da escola básica, a liderança comunitária, o
agricultor que sabe por experiência própria, que aprende pela história; O terceiro, decorrente do segundo, amplia as possibilidades das percepções
cognitivas. Aprendemos pela razão, pelo estudo, pelos conceitos, mas também pela experiência, pelas relações dos conceitos com a vida. A vida
passa a ser a principal razão da aprendizagem e, portanto, desde que haja intencionalidade pedagógica todo lugar e momento passa a ser tempo e
espaço de aprendizagem; O quarto, entende a pesquisa e a inquietação como metodologias de aprendizagem, diz respeito à autodisciplina e ao
autodidatismo como formas de estudo, ao demandar métodos individuais e coletivos, estipulando metas e prazos para apresentação parcial e final
de relatórios; O quinto é a inter-relação entre teoria e prática. Enquanto a teoria tem o conhecimento como fim; a prática tem o conhecimento como
meio. Ao passo que o tempo da teoria é infinito; o da prática é imediato. Cada vez que nos ampararmos apenas na teoria, no “teoricismo”,
incorremos no desvio do idealismo; à medida que quando nos orientamos apenas pela prática, ou pelo “praticismo”, corremos o risco do
pragmatismo. Por isso, em nossa perspectiva, teoria e prática são indissociáveis. Para tanto, o trabalho pedagógico se organiza em Tempo
Universidade - TU (janeiro, fevereiro e julho) no Campus Dom Pedrito para aulas teóricas e praticas e em Tempo Comunidade - TC quando os
estudantes realizam atividades em suas comunidades de origem. Assim, enquanto no TU, os trabalhos são concentrados em aulas na universidade e
os(as) docentes se dedicam às atividades de ensino, mais especificamente, atuação em sala de aula; no TC, as atividades de ensino são mais
esparsas e intensificam-se com pesquisa e extensão”. (PPC p.50-54). Portanto, as atividades pedagógicas apresentam excelente coerência com a
metodologia implantada, inclusive em relação aos aspectos referentes à acessibilidade pedagógica e atitudinal.
1.8. Estágio curricular supervisionado   Obrigatório para os cursos que contemplam estágio no PPC. NSA para cursos que não possuem
diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado. 5
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5.000

Justificativa para conceito 5:Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, o estágio curricular
supervisionado implantado está articulado com o sistema público de educação básica (Lei no.11.788/2008 – estágio de estudantes), com as
Resoluções 20/2010 e 29/2011 CONSUNI/UNIPAMPA, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial, em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e formação continuada. Atende também
ao previsto na Resolução CNE/CP 02/215 que afirma ser “o estagio curricular supervisionado componente obrigatório do currículo das
licenciaturas, configurando-se em uma atividade estreitamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico” (PPC
p.57). O Estagio Supervisionado no Curso de Educação do Campo – Licenciatura possui carga horária de 405 horas distribuídas a partir do quarto
semestre e possui regimento próprio seguindo “… a Resolução nº 02/2015 – MEC/CNE; a Lei Federal nº 11.788/2008; o Parecer nº 28/2001 –
MEC/CNE a Resolução nº 20/2010 CONSUNI/UNIPAMPA e a Resolução nº 29/2011 CONSUNI/UNIPAMPA” (PPC p.233). A UNIPAMPA
firmou convênios de Estagio com a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Rio Grande do Sul e com as Prefeituras dos seguintes
Municípios: Alegrete, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Itaqui, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Gabriel, Bagé,
conforme o Art. 9o. do Regimento do Estágio Curricular Supervisionado que indica “… que será realizado em regime de colaboração entre a
UNIPAMPA e a instituição campo de estágio, e entre o(s) professor(es) orientadores da UNIPAMPA e o (a) professor (a) supervisor (a) da
instituição campo de estágio” (PPC p.236).
1.9. Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de escolas da Educação Básica   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os
demais cursos. 5

Justificativa para conceito 5:O estágio curricular supervisionado implantado para o Curso de Educação do Campo está articulado com o sistema
público de educação básica (Lei no.11.788/2008 – estágio de estudantes), com as Resoluções 20/2010 e 29/2011 CONSUNI/UNIPAMPA, com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial, em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados
e cursos de segunda licenciatura) e formação continuada. Atende também ao previsto na Resolução CNE/CP 02/215 que afirma ser “o estagio
curricular supervisionado componente obrigatório do currículo das licenciaturas, configurando-se em uma atividade estreitamente articulada com a
prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico” (PPC p.57). Especificamente para a Educação Básica, apresenta como finalidade “…
observar e realizar a docência transdisciplinar em Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental em escola do campo” (PPC p.245).
Denominado de Estágio I, realiza-se no 4o, semestre do curso, com uma carga horária de 135h, para o estagiário desenvolver “Observação e
docência compartilhada e transdisciplinar nos anos finais do Ensino Fundamental em Escolas do Campo” (PPC p.237), com orientação e
supervisão dos (as) professores (as) orientadores(as) da UNIPAMPA..
1.10. Estágio curricular supervisionado - relação entre licenciandos, docentes e supervisores da rede de escolas da Educação Básica  
Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos. 5
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5.000

Justificativa para conceito 5:O estágio curricular supervisionado implantado para o Curso de Educação do Campo está articulado com o sistema
público de educação básica (Lei no.11.788/2008 – estágio de estudantes), com as Resoluções 20/2010 e 29/2011 CONSUNI/UNIPAMPA, com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial, em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados
e cursos de segunda licenciatura) e formação continuada. Atende também ao previsto na Resolução CNE/CP 02/215 que afirma ser “o estagio
curricular supervisionado componente obrigatório do currículo das licenciaturas, configurando-se em uma atividade estreitamente articulada com a
prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico” (PPC p.57). Ainda, de acordo com o Regulamento do Estágio, no Art. 15o, “São
atribuições específicas da Coordenação Acadêmica do Campus Dom Pedrito: I. encaminhar a solicitação de convênio para a Divisão de Estágios;
II. verificar e informar ao (à) orientador (a) dados de matrícula e freqüência do acadêmico e a sua possibilidade de realizar o Estágio; III. preencher
e controlar o TCE dos (as) acadêmicos (as), zelando pelo seu cumprimento; IV. informar a Instituição Concedente de Estágio as datas de realização
de avaliações acadêmicas, em conjunto com o (a) orientador (a); V. controlar os documentos referentes aos Estágios; VI. manter atualizado o
arquivo do (a) acadêmico (a) com todos os documentos necessários; VII.informar à Divisão de Estágios, até o 7º (sétimo) dia útil anterior ao
término do mês, a relação de acadêmicos em Estágio obrigatório que necessitam de seguro; VIII. manter os registros atualizados com todos os
acadêmicos em Estágio; IX. apresentar relatórios à Divisão de Estágios; X. divulgar oportunidades de Estágios aos (às) acadêmicos (as); XI.
encaminhar carta de apresentação do (a) estudante ao campo de Estágio, quando necessário; XII. prestar informações adicionais, quando
solicitadas” (PPC p.240-241). Assim, o estágio curricular supervisionado implantado está regulamentado/institucionalizado de maneira excelente.
1.11. Estágio curricular supervisionado - relação teoria e prática   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para dos demais cursos. 5
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5.000

Justificativa para conceito 5:Conforme o Apêndice I – Orientações do Estagio Curricular Obrigatório contido no Regulamento do Estágio
Curricular Supervisionado, do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, “O Estágio Curricular Supervisionado
Obrigatório respaldado pela Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 do Conselho Nacional de Educação e pela Resolução nº 20, de 26 de novembro
de 2010 da UNIPAMPA, integra sua formação na licenciatura e busca articular os conhecimentos teórico-práticos da academia com a vivência
concreta do contexto escolar e da sala de aula. O estágio busca a articulação dos conhecimentos acadêmicos com os saberes da experiência através
da observação, reflexão, docência e investigação. Neste sentido o estágio possibilita que o (...) acadêmico do Curso de Educação do Campo -
Licenciatura compreenda e se aproprie dos saberes e contextos da docência e da escola, além daqueles relacionados as especificidades e
necessidades da Educação do Campo”. Nesse sentido, tem como objetivo “ Vivenciar o trabalho coletivo e a organização dos conhecimentos
curriculares por complexo temático. Conhecer o cotidiano e funcionamento da escola e as características da comunidade escolar (discentes e
docentes). Apropriar-se da realidade na qual a escola está inserida. Observar e conhecer a organização do trabalho pedagógico (PPC, avaliação,
metodologias, recursos disponíveis etc) e o desenvolvimento dos conteúdos de Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental.
Identificar possibilidade de ação escolar, visando a execução de trabalho socialmente útil, que possa mobilizar os conteúdos das Ciências da
Natureza. • Elaborar projeto coletivo de ensino, articulando os conteúdos de Ciências da Natureza na perspectiva da Educação do Campo. Executar
o projeto de ensino mobilizando os conteúdos e objetivos do componente curricular Ciências da Natureza os anos finais da Ensino Fundamental.
Vivenciar docência individual nos anos finais da Ensino Fundamental em escola do campo. Avaliar as vivências do estágio. • Sistematizar as
vivências do estágio. Apresentar o relato das vivências” (PPC p.246-247). Portanto, o estágio curricular supervisionado implantado está
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, a relação teoria e prática, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da Educação Básica; embasamento teórico das atividades planejadas/desenvolvidas no
campo da prática; reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciandos em contextos de educação formal e não formal; produção
acadêmica que articule a teoria estudada e a prática vivenciada.
1.12. Atividades complementares   Obrigatório para os cursos que contemplam atividades complementares no PPC. NSA para cursos que
não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares. 5
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5.000

Justificativa para conceito 5:De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, as atividades complementares implantadas no Curso estão muito
bem regulamentadas/institucionalizadas, por meio dos indicadores do Aproveitamento Atividades Complementares de Graduação (ACGs) e “…
compreendem as práticas não previstas na matriz curricular do Curso, cujo objetivo é o de proporcionar aos discentes uma participação mais ampla
em atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, culturais e sociais, que contribuam para a complementação da sua formação acadêmica”. São
consideradas Atividades Acadêmicas de Graduação as previstas nas modalidades: Modalidade I: Atividades de Ensino; Modalidade II: Atividades
de Pesquisa; Modalidade III: Atividades de Extensão; Modalidade IV: Atividades Culturais e artísticas, Sociais e de Gestão” (PPC p.217). Para os
cursos de licenciatura, a carga horária mínima, a ser cumprida é de 200 horas, de acordo com a Resolução 02/2015. Tais atividades podem “…
ocorrer fora do ambiente educacional, em várias modalidades, que poderão ser reconhecidas, supervisionadas e homologadas pelas coordenações
dos cursos. São critérios para serem considerados em atividades complementares: Atividades ou Componentes Curriculares cursadas em outras
instituições ou em outros cursos, que poderão ser aproveitadas no currículo como CCCGs ou ACGs; Atividades à distância, desde que as mesmas
sejam oferecidas por órgãos ou instituições reconhecidas; Estágios voluntários que constituem uma modalidade de atividade acadêmica que tem
sido estimulada desde que em consonância com a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro 2008, que regulamenta a realização de estágios voluntários;
Atividades de pesquisa, ensino e extensão que são desenvolvidas pelo curso Educação do Campo –Licenciatura; Oferta dos componentes
curriculares complementares distribuídos na proposta de integralização curricular sem a necessidade de pré e/ou correquisitos” (PPC p.56).
Portanto, as atividades complementares implantadas estão regulamentadas/institucionalizadas, de maneira excelente, considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.
1.13. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   Obrigatório para os cursos que contemplam TCC no PPC. NSA para cursos que não possuem
diretrizes curriculares nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC. 5

Justificativa para conceito 5:O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Educação do Campo constitui-se “... em produto de pesquisa, a ser
constituído por parte do estudante no decorrer da experiência formativa da graduação. As bases teóricas e metodológicas serão propiciadas por
todos os componentes curriculares, especialmente, os componentes de Prática Pedagógica em Educação do Campo I, II, III, IV, V e VI;
Metodologia da Pesquisa Científica e Trabalho de Conclusão de Curso I e II. Desse modo, o TCC apresentará a significância do curso para o
discente-autor, narrando, apresentando, argumentando e explicando os processos, produtos, investigações que, ao longo do curso, foram
contribuindo para sua formação docente em Educação do Campo e Ciências da Natureza. As normas que regem esse trabalho de conclusão, pré-
requisitos para matrícula, critérios de avaliação entre outras, estão discriminadas em regimento específico” (PPC p. 57) . O TCC está
regulamentado em resolução própria e com 150 horas, distribuídos nos seguintes componentes curriculares:” I –TCC I, com 5 créditos,
correspondendo a 75 horas, no Eixo Temático: Inclusão, Acessibilidade e Tecnologias; II – TCC II com 5 créditos, correspondendo a 75 horas, no
Eixo Temático: Diversidade de Saberes e Cuidado com a Saúde” (PPC .226). Nesse sentido, pode-se afirmar que o trabalho de conclusão de curso
implantado está regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga
horária, formas de apresentação, orientação e coordenação.
1.14. Apoio ao discente 5
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5.000

Justificativa para conceito 5:Conforme informações do site da UNIPAMPA, entre os diversos programas de apoio ao estudante na UNIPAMPA,
pode-se destacar o “Núcleo de Inclusão e Acessibilidade – NINA órgão suplementar, de natureza institucional, vinculado à Reitoria da
Universidade Federal do Pampa. O NINA é o setor responsável pela articulação de ações visando contribuir com a definição, desenvolvimento e
implantação de políticas de inclusão e acessibilidade na UNIPAMPA. A atuação do NINA está voltada para os alunos que apresentam: deficiência
na(s) área(s) auditiva, visual, física, intelectual e/ou múltipla; Transtornos Globais de Desenvolvimento – TGD, altas habilidades/super dotação e
dificuldades específicas de aprendizagem que requeiram Atendimento Educacional Especializado. As ações são desenvolvidas baseando-se nos
princípios da colaboração, intersetorialidade e multiprofissionalidade das equipes, alcançando de modo ramificado todas as unidades universitárias
(campus) e setores da Reitoria e Pró-Reitorias. Para tanto, além do grupo de servidores próprios do NINA/Reitoria, o Núcleo conta com uma rede
de servidores (Interfaces NINA) nos dez campi. Em cada Campus, os Interfaces NINA desenvolvem, em colaboração com todos os docentes e
técnico-administrativos em educação, ações destinadas à inclusão e acessibilidade de alunos e servidores “. No Campus de Dom Pedrito, destaca-se
o Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NUDE), “… um setor vinculado à Coordenação Acadêmica, responsável pela execução da política de
assistência estudantil e pelo apoio pedagógico e psicossocial no âmbito do Campus, de forma integrada com a Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis
e Comunitários (PRAEC), com a Pró-reitora de Graduação (PROGRAD) e com o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NinA). A atuação da
equipe multiprofissional do NuDE visa contribuir com a adaptação e a integração no contexto universitário, com a promoção do acesso aos direitos
e com o enfrentamento da evasão e da retenção acadêmicas. a)Atendimento aos estudantes por demanda espontânea ou por indicação docente, o
que pode acarretar em encaminhamento à rede sócio assistencial do município, orientação de participação em programas de bolsas/auxílios da
instituição e/ou programas de apoio pedagógico e psicossocial, etc; b)Acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais
por meio do interface NinA; c)Avaliação periódica dos beneficiários do Plano de Permanência (nas modalidades acadêmica e socioeconômica) para
aferição do atendimento aos critérios para manutenção dos benefícios; d)Ações de recepção e acolhimento aos estudantes ingressantes;
e)Colaboração com a execução das ações de saúde, cultura, esporte e lazer; f)Apoio pedagógico aos discentes que solicitarem e assessoria aos
docentes do campus na área do desenvolvimento pedagógico educacional, visando à qualidade do trabalho pedagógico de maneira abrangente”.
(www.unipampa.ed.br)
1.15. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 5
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5.000

Justificativa para conceito 5:De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, e a reunião dessa comissão de avaliadores in loco
com a Comissão Própria de Avaliação, a CPA é um “… órgão colegiado permanente que tem como atribuição o planejamento e a condução dos
processos de avaliação interna. A CPA foi organizada no final de 2009 e realizou, efetivamente, ações avaliativas na Instituição em 2010, quando
também foi expedida a primeira portaria de constituição da comissão por ato da Reitora. A principal característica da CPA, expressa em seu
Regimento, é a sua composição. A Comissão organiza-se em Comitês Locais de Avaliação (CLA), que são sediados nos campi e compostos pelos
segmentos da comunidade acadêmica – um docente, um técnico-administrativo em educação, um discente e um representante da comunidade
externa – e em uma Comissão Central de Avaliação (CCA), que, além de reunir de forma paritária os membros dos CLAs, agrega os representantes
das Comissões Superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tal composição tem como finalidade garantir, a partir do reconhecimento das
peculiaridades de cada campus e das três atividades fins da Universidade (ensino, pesquisa e extensão), a globalidade da Instituição, de forma a
garantir a unidade institucional, apesar da diversidade que caracteriza a Instituição multicampi. Todos os comitês locais de avaliação devem
estabelecer estreita relação com a gestão de cada campus, assim como a comissão central de avaliação, sobretudo na figura da presidência da CPA,
deve manter permanente relação com os órgãos da gestão superior da Universidade, a fim de subsidiar os processos de melhoria nas ações da
gestão. Essa composição parte ainda da premissa de que a realidade da Universidade só poderá ser desvelada, compreendida e transformada a partir
do reconhecimento da peculiaridade de cada uma de suas dez Unidades e do protagonismo dos seus atores” (PDI p.7). Nesse sentido, pode-se
constatar no encontro com os membros da CPA do Campus de Dom Pedrito que a comissão é comprometida e atuante na colaboração com todos os
cursos do Campus. Cumpre salientar que o curso Educação do Campo promove entre seus pares avaliações periódicas e sistemáticas para assegurar
sugestões e ações acadêmico-administrativas eficazes para o aprimoramento curso.
1.16. Atividades de tutoria   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam 20% da carga horária total do
curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059 de 10 de dezembro de 2004. NSA para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de licenciatura em Educação do Campo, 100% presencial.
1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 5
Justificativa para conceito 5:Pode-se constatar que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) implantadas no processo de ensino-
aprendizagem permitem, de maneira excelente, a execução do projeto pedagógico do curso e a garantia da acessibilidade e do domínio das TICs.
1.18. Material didático institucional   Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais que não contemplam material
didático institucional no PPC. (Para fins de autorização, considerar o material didático institucional disponibilizado para o primeiro ano do
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de licenciatura em Educação do Campo, 100% presencial.
1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais que
não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de licenciatura em Educação do Campo, 100% presencial.
1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 5
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Justificativa para conceito 5:Na visita in loco, reunião com o corpo docente e na análise dos planos de ensino constantes no Projeto Pedagógico
do Curso Educação do Campo, pode-se constatar que os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos processos de ensino-aprendizagem
atendem, de maneira excelente, à concepção do curso definida no seu Projeto Pedagógico do Curso – PPC, ou seja, “… a avaliação do
conhecimento como parte indissociável da ação educativa, tendo caráter diagnóstico, processual, cumulativo e formativo” (PPC p.75).
1.21. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de análise: disponibilidade de serviços
assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à
matricula total prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada
vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e secundário
capaz de diagnosticar, tratar as principais doenças e apto a referir casos que necessitem cuidados especializados)

5

Justificativa para conceito 5:O curso de Educação do Campo oferece sessenta (60) vagas totais anuais e o corpo docente de 17 professores
corresponde, de maneira excelente, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. Cumpre esclarecer que no formulário
eletrônico preenchido pela IES em 2017 consta 17 professores, mas apenas 10 dos relacionados fazem parte do corpo docente do curso.
1.22. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas. NSA para os demais que não contemplam integração
com as redes públicas de ensino no PPC. 5

Justificativa para conceito 5:Conforme já relatado nos itens referentes ao Estagio, os alunos do curso de licenciatura em Educação do Campo têm
acesso às escolas da educação básica das redes públicas de ensino através de convênios firmados entre a UNIPAMPA e a Secretaria de Estado da
Educação do estado do Rio Grande do Sul e entre a UNIPAMPA e os municípios da região de abrangência. Nesse sentido, ações como os estágios,
observações, trabalhos de componentes curriculares e outros projetos, estão inseridos na rede pública da Educação Básica, através de diversos
convênios firmados e mantidos entre a UNIPAMPA e os órgãos referidos. Além disso, são realizados cursos de formação continuada, ofertados
pela universidade, assim como os programas de especializações oferecidos pela instituição com o intuito de aprimorar-se.
1.23. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS - relação alunos/docente   Obrigatório para os cursos da área da
saúde que contemplam, no PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:O Curso em questão refere-se a licenciatura em Educação do Campo.
1.24. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS – relação alunos/usuário   Obrigatório para os cursos da área da
saúde que contemplam, no PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA.O Curso em questão refere-se a licenciatura em Educação do Campo..
1.25. Atividades práticas de ensino   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos. NSA
Justificativa para conceito NSA:NSA. O Curso em questão refere-se a licenciatura em Educação do Campo.
1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde   Obrigatório para os cursos da área da saúde. NSA para Medicina e demais cursos. NSA
Justificativa para conceito NSA:NSA. O Curso em questão refere-se a licenciatura em Educação do Campo.
1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas   Obrigatório para Licenciaturas. NSA para demais cursos. 5



04/11/2019 e-MEC - IES

emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTM3MjM1&40bd11be25b1c3fee7b7e5f177762079 15/29

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto
Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

5.000

Justificativa para conceito 5:As práticas de ensino estão implantadas no curso de Licenciatura em Educação do Campo de maneira excelente,
pois, conforme o Projeto Pedagógico do Curso, enquanto “... componentes curriculares estão organizadas, a partir do pressuposto da pesquisa como
principio educativo. Articulados com os demais componentes curriculares, organizados conforme o eixo do semestre, os componentes de ´Pratica
Pedagógica em Educação do Campo` possuem a finalidade de aproximar os estudantes de temáticas pertinentes ao exercício docente na escola do
campo. Conforme Parecer CNE/CP 15/2005 e Parecer CNE/CP 02/2015, o qual retoma as definições de Pratica como componente
curricular,constante no Parecer CNE/CP n.o 28/2001”. (PPC p.57)

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Plano de Desenvolvimento Institucional,
Políticas de Formação Docente, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC, Documentação Comprobatória e Catálogo Nacional
dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber.

4.910

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE   NSA para cursos sequenciais. 5
Justificativa para conceito 5:O atual NDE do curso de Educação do Campo da UNIPAMPA, campus Dom Pedrito, foi designado pela Portaria n.
1037, de 20 de maio de 2019 e é composto pelos seguintes servidores, todos professores do Magistério Superior: - Aniara Ribeiro Machado-
presidente - Annie Mehes Maldonado Brito - secretária - Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura - Suzana Cavalheiro de Jesus - Jonas
Anderson Simões das Neves - Algacir José Rigon - Denise da Silva - Maritza Costa Moraes A atuação do NDE é excelente e está devidamente
previsto e implantado, considerando os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC.
2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 5
Justificativa para conceito 5:O atual coordenador do curso é o professor doutor JONAS ANDERSON SIMÕES DAS NEVES, nomeado pela
Portaria n. 154, de 29 de janeiro de 2019. Esta comissão observou na documentação apresentada e nas reuniões com os docentes, discentes e
demais representantes dos colegiados superiores que a atuação do coordenador é excelente, considerando os aspectos: gestão do curso, relação com
os docentes, discentes e representatividade nos colegiados superiores.
2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a)   (Para casos de CST, as experiências de
gestão acadêmica dos coordenadores de curso em nível técnico - Ensino Básico -  também podem ser consideradas, englobando todos os
setores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão, em qualquer nível)

4

Justificativa para conceito 4:O coordenador do curso de Educação do Campo da UNIPAMPA, campus Dom Pedrito, professor Dr. Jonas
Anderson Simões das Neves, possui 01 ano de experiência na educação básica, 06 anos de experiência no magistério superior e 08 meses de
experiência de gestão acadêmica, soma total de sete anos e oito meses.
2.4. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso   Obrigatório para cursos presenciais. NSA para cursos a distância. 5
Justificativa para conceito 5:O regime de trabalho do coordenador do curso é de tempo integral de 40 horas (DE) sendo que 20 horas são
exclusivas para as atividades de gestão do curso.
2.5. Carga horária de coordenação de curso   Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais. NSA
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura, 100% presencial.
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2.6. Titulação do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5

Justificativa para conceito 5:O corpo docente do curso de Educação do Campo é composto, atualmente, pelos seguintes professores: - Algacir
José Rigon - Ana Carolina de Oliveira S. de Moura - Aniara Ribeiro Machado - Annie Mehes Maldonado Brito - Daniel Hanke - Denise da Silva -
José Guilherme Franco Gonzaga - Maritza Moraes - Marcelo Vaz Pupo - Suzana Cavalheiro de Jesus. Todos os docentes (100%) possuem titulação
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu (doutorado) e regime de trabalho de 40 horas (DE).
2.7. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5

Justificativa para conceito 5:O corpo docente do curso é composto, atualmente, pelos seguintes professores: - Algacir José Rigon - Ana Carolina
de Oliveira S. de Moura - Aniara Ribeiro Machado - Annie Mehes Maldonado Brito - Daniel Hanke - Denise da Silva - José Guilherme Franco
Gonzaga - Maritza Moraes - Marcelo Vaz Pupo - Suzana Cavalheiro de Jesus Todos os docentes (100%) possuem titulação obtida em programas de
pós-graduação stricto sensu (doutorado) e regime de trabalho de 40 horas (DE).
2.8. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar
da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a 60%
e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou igual a 80%)

5

Justificativa para conceito 5:O corpo docente do curso de Educação do Campo é composto, atualmente, pelos seguintes professores: - Algacir
José Rigon - Ana Carolina de Oliveira S. de Moura - Aniara Ribeiro Machado - Annie Mehes Maldonado Brito - Daniel Hanke - Denise da Silva -
José Guilherme Franco Gonzaga - Maritza Moraes - Marcelo Vaz Pupo - Suzana Cavalheiro de Jesus Todos os docentes (100%) possuem titulação
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu (doutorado) e regime de trabalho de 40 horas (DE).
2.9. Experiência profissional do corpo docente   (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para egressos de cursos de licenciatura.   (Para os cursos de Medicina,
os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior
ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5
anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo
menos, 5 anos)

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA para o curso avaliado.
2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica   (para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro
ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se licenciaturas)   Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os demais cursos.

5



04/11/2019 e-MEC - IES

emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTM3MjM1&40bd11be25b1c3fee7b7e5f177762079 17/29

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto
Pedagógico do Curso, Relatório de Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

5.000

Justificativa para conceito 5:A experiência no exercício da docência na Educação Básica do corpo docente do curso de Educação do Campo, de
acordo com a documentação apresentada, está assim configurada: - Algacir José Rigon - 7,5 anos - Ana Carolina de Oliveira S. de Moura - 7,0 anos
- Aniara Ribeiro Machado - 6,0 anos - Annie Mehes Maldonado Brito - 6,0 anos - Daniel Hanke - não possui experiência - Denise da Silva - 2,0
anos - José Guilherme Franco Gonzaga - 5,0 anos - Maritza Moraes - 35,0 anos - Marcelo Vaz Pupo - 3,0 anos - Suzana Cavalheiro de Jesus - 10,5
anos. Portanto, um contingente de 80% do corpo docente efetivo tem, pelo menos, 3 anos de experiência no exercício da docência na educação
básica.
2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano
do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a
figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e menor que 50%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a
60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)  

5

Justificativa para conceito 5:A experiência de magistério superior do corpo docente do curso de Educação do Campo, de acordo com a
documentação apresentada, está assim configurada: - Algacir José Rigon - 10,0 anos - Ana Carolina de Oliveira S. de Moura - 9,0 anos - Aniara
Ribeiro Machado - 3,6 anos - Annie Mehes Maldonado Brito - 7,0 anos - Daniel Hanke - 2,0 anos - Denise da Silva - 6,0 anos - José Guilherme
Franco Gonzaga - 8,0 anos - Maritza Moraes - 7,5 anos - Marcelo Vaz Pupo - 3,0 anos - Suzana Cavalheiro de Jesus - 4,5 anos Portanto, um
contingente de 90% do corpo docente efetivo tem, pelo menos, 03 anos de experiência de magistério superior.
2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas    Obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de docentes -
40h em dedicação à EaD - e o número de vagas). NSA para cursos presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura, 100% presencial.
2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 5
Justificativa para conceito 5:O curso de Licenciatura em Educação do Campo é viabilizado pela Comissão de Curso que tem por meta organizar
reuniões periódicas para discutir, organizar, relatar e normatizar as demandas de cunho administrativo, cronograma para Tempo Comunidade e
Tempo Universidade, socialização e avaliação das experiências nestes dois tempos, decidir sobre estágios supervisionados obrigatórios e decidir
sobre as proposições do NDE. Suas atribuições são regulamentadas pelo Regimento Geral da UNIPAMPA e aprovadas pela Resolução n.º 5, de 17
de junho de 2010. Compõem a Comissão de Curso, o Coordenador de Curso, todos os docentes que atuam no curso e representante dos discentes.
A Comissão de Curso está prevista no PPC e devidamente implantada e institucionalizada de maneira excelente. Há representatividade dos
seguimentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões, conforme pode observar esta comissão de avaliadores através
dos documentos apresentados e nas reuniões realizadas.
2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano
do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5
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Justificativa para conceito 5:A produção científica, cultural ou tecnológica do corpo docente do curso de Educação do Campo da UNIPAMPA,
campus Dom Pedrito, nos últimos 03 anos, está assim configurado: - Algacir José Rigon - 18 produções - Ana Carolina de Oliveira S. de Moura -
58 produções - Aniara Ribeiro Machado - 04 produções - Annie Mehes Maldonado Brito - 13 produções - Daniel Hanke - 23 produções - Denise da
Silva - 05 produções - José Guilherme Franco Gonzaga - 26 produções - Maritza Moraes - 08 produções - Marcelo Vaz Pupo -31 produções -
Suzana Cavalheiro de Jesus - 20 produções Portanto, 70% dos docentes possuem mais de 09 produções científicas, culturais, artísticas ou
tecnológicas nos últimos 03 anos.
2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso   (Para fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro ano do
curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se do curso de Educação do Campo 100% presencial.
2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância   (Para fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro
ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Obrigatório para cursos a distância e presenciais,
reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para
cursos presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de curso de Educação do Campo 100% presencial.
2.17. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos,
que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria N° 4.059/2004. NSA para cursos
presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura 100% presencial.
2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos. NSA
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica   Exclusivo para o curso de Odontologia. NSA para os demais
cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC.
NSA para os demais cursos . NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver,
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber. Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e
Documentação Comprobatória.

4.750
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3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI   (Para fins de autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os
docentes em tempo integral do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 4

Justificativa para conceito 4:Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes do curso de Educação do Campo, em tempo integral, são
muito bons, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em função do número
de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 5
Justificativa para conceito 5:O espaço destinado à Coordenação do curso é excelente, considerando a dimensão, equipamentos, conservação,
numero de funcionários e atendimento aos alunos e professores. Localiza-se na sala de numero 04. Nesta sala, há 05 armários, arquivos de
documentos e é apropriada também para reuniões de professores e do NDE. Possui um secretário para atendimento geral. A sala possui uma área de
85,04 metros, 04 mesas e 10 cadeiras, computadores de mesa e impressora.
3.3. Sala de professores   (Para fins de autorização, considerar a sala de professores implantada para os docentes do primeiro ano do curso,
se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA para IES que possui gabinetes de trabalho para 100% dos docentes
do curso.

4

Justificativa para conceito 4:Os professores do curso de Educação do Campo da UNIPAMPA, utilizam 03 salas no prédio central da IES (salas
04, 05 e 07). Estão bem implantadas considerando a disponibilidade de equipamentos de informática, numero de professores, dimensão, limpeza,
iluminação, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.
3.4. Salas de aula   (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5

Justificativa para conceito 5:As salas destinadas ao curso de Educação do Campo são equipadas com cadeiras universitárias estofadas e com
apoio de braço. São climatizadas, possuem 120m² cada sala. Total disponível de 10 salas, dentre outros espaços. Equipamento de Multimídia (Data
Show, Projetores), Equipamento de Computação (Notebook ou Laptop) e atendem de forma excelente os aspectos: quantidade e número de alunos
por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
acessibilidade, conservação e comodidade.
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios de informática implantados
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5

Justificativa para conceito 5:Em visita pelas instalações da IES, a comissão de avaliadores constatou a existência de um grande laboratório onde
estão disponíveis 30 (trinta) computadores, um projetor de multimídia, um televisor de 50 polegadas, equipamento de som, climatização,
iluminação e acessibilidade adequadas. Todos os equipamentos disponíveis estão interligados à rede de internet. Além disso, a IES disponibiliza
sinal de Wi-Fi em todo o campus, com acesso livre, onde os alunos têm acesso às informações acadêmicas, aos serviços de secretaria, além da
consulta ao acervo da biblioteca física e virtual.
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3.6. Bibliografia básica   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia básica disponível para o primeiro ano do curso, se
CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1 título virtual por
unidade curricular), a proporção de alunos por exemplar físico passa a figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3 –
de 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais   Procedimentos para cálculo:
Identificar as unidades curriculares (disciplinas) do curso, identificar os títulos (livros) da bibliografia básica em cada unidade, localizar o
quantitativo (nº de exemplares) de cada título relacionado, dividir o nº de vagas pelo somatório de exemplares em cada disciplina, calcular
a média dos resultados das divisões anteriores.   Caso algum título da bibliografia básica atenda a outro(s) curso(s), é necessário dividir o
total de vagas do(s) outro(s) curso(s) pelo total de exemplares do título e recalcular a média considerando esses valores.

4

Justificativa para conceito 4:O acervo da bibliografia básica destinados ao curso de Educação do Campo, conta com no mínimo três títulos por
unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para a faixa de 05 a menos de 10 vagas anuais autorizadas, de cada uma das
unidades curriculares, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia complementar disponível para o primeiro
ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 5

Justificativa para conceito 5:O acervo da bibliografia complementar, do curso de Educação do Campo, possui, pelo menos, cinco títulos por
unidade curricular, com a média de dois exemplares impresso ou virtual de cada título.
3.8. Periódicos especializados   (Para fins de autorização, considerar os periódicos relativos às áreas do primeiro ano do curso, se CSTs, ou
dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para fins de autorização, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira:  
Conceito 1 – menor que 3 títulos Conceito 2 – maior ou igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4
– maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12

5

Justificativa para conceito 5:Em visita às instalações da biblioteca da Universidade - campus Dom Pedrito - a comissão constatou que a IES
possui assinaturas com acesso de periódicos especializados sob a forma virtual de aproximadamente 15.000 revistas nacionais e internacionais,
além do Portal Capes e mais 126 bases de dados, todos com acesso liberado para docentes e discentes.
3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados.   (Para fins de
autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos,
se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é
obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.
  Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

5
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Justificativa para conceito 5:Em visita pelas instalações, foi possível observar que quantidade de laboratórios destinados ao uso do curso de
Educação do Campo atendem de maneira excelente com relação à quantidade de equipamentos adequado aos espaços físicos e alunos vagas
autorizadas. São eles: 1- Laboratório de Práticas Pedagógicas. 2- Laboratório de Anatomia; 3- Laboratório de Bromatologia; 4- Laboratório de
Higiene, Histologia, Microbiologia, Imunologia e Parasitologia; 5- Laboratório de Microscopia e Análise de Imagens; 6- Laboratório de Produção
Vegetal; 7- Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal; 8- Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Vegetal; 9- Laboratório
de Bioquímica; 10- Laboratório de Piscicultura; 11- Laboratório de Microbiologia, Histologia e Parasitologia Animal; 12- Laboratório de
Biotécnicas.
3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados.   (Para fins de
autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos,
se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é
obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.
  Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

5

Justificativa para conceito 5:Os laboratórios especializados, em uso no curso, estão devidamente implantados com respectivas normas de
utilização, segurança e funcionamento e atendem, de maneira excelente, os aspectos: adequação ao curriculo, acessibilidade, atualização de
equipamentos e disponibilidade de insumos. São eles: 1- Laboratório de Práticas Pedagógicas; 2- Laboratório de Anatomia; 3- Laboratório de
Bromatologia; 4- Laboratório de Higiene, Histologia, Microbiologia, Imunologia e Parasitologia; 5- Laboratório de Microscopia e Análise de
Imagens; 6- Laboratório de Produção Vegetal; 7- Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal; 8- Laboratório de Tecnologia de Produtos de
Origem Animal e Vegetal; 9- Laboratório de Bioquímica; 10- Laboratório de Piscicultura; 11- Laboratório de Microbiologia, Histologia e
Parasitologia Animal; 12- Laboratório de Biotécnicas.
3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços   NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados.   (Para fins de
autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos,
se bacharelados/licenciaturas)   Para cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos.   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a Brinquedoteca.   Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino.   Para a Farmácia é
obrigatório verificar a Farmácia Universitária.   Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola.
  Para Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola.

5

Justificativa para conceito 5:Os 12 laboratórios apresentados à comissão, em uso no curso de Educação do Campo, contam com a presença de, ao
menos, um TAE especialista na área que faz a manutenção do espaço, limpeza técnica e assessoria no desenvolvimento de pesquisas, nas atividades
pedagógicas (auxílio a docentes e acadêmicos), e demais usos necessários e transito no setor. Os Laboratórios possuem um Regimento
(regramento) específico para seu funcionamento sendo acessado apenas por ordem escrita do Docente responsável. Há uma coordenação geral dos
laboratórios para monitoria, sendo as demais normativas (resoluções) próprias da UNIPAMPA e passíveis de consulta on line.
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)   Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos
presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura, 100% presencial.
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3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os demais cursos. NSA
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação   Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados   Obrigatório para cursos da área da saúde que contemplem no PPC. NSA
para os demais cursos.   (Para o curso de Medicina, verificar o cumprimento da Portaria MEC/MS 2.400/07) NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os
demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:trata-se de Curso de Licenciatura.
3.17. Biotérios   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos. NSA
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
3.18. Laboratórios de ensino para a área da saúde   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para
os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:trata-se de Curso de Licenciatura.
3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais
cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais
cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)   Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo
seres humanos. 5

Justificativa para conceito 5:O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIPAMPA foi constituído pela Portaria GR/Unipampa n° 728/09, nos
termos das normativas vigentes, considerando especialmente os documentos Resolução CNS 466/12, Resolução CNS 240/97, Resolução CNS
370/07 e Norma de Procedimentos 006/2009 do Conselho Nacional de Saúde. É um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância
pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP).
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3.22. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)   Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a utilização de
animais em suas pesquisas. NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso   NSA para cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais Sim
Justificativa para conceito Sim:O curso de Educação do Campo – Licenciatura está de acordo com Resolução CNE/CP nº 1/2002 e nº 2/2015 -
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. Também está de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2/2002 que institui a
duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. O
curso de Educação do Campo – Licenciatura está também de acordo com as Diretrizes Operacionais para a educação básica nas escolas do campo
(Resolução CNE/MEC nº 01, de 3 de abril de 2002). A organização curricular do curso de Educação do Campo – Licenciatura, em Regime de
Alternância, tem como base o Parecer CNE/CEB n.º 01/2006 que prevê dias letivos organizados.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica , conforme disposto na Resolução CNE/CEB 4/2010   NSA para bacharelados,
tecnológicos e sequenciais Sim

Justificativa para conceito Sim:A IES atende ao disposto na Resolução CNE/CEB, nº4 de Julho de 2010, referente às Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica e Resolução nº 2, de 28 de Abril de 2008- que estabelece Diretrizes complementares, normas e princípios de
atendimento da Educação Básica do Campo e Resolução CNE/CEB nº1, de 3 de Abril de 2002 que institui as Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena , nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N°
1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004.

Sim

Justificativa para conceito Sim:O curso de de Educação do Campo da UNIPAMPA, atende as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
das Relações Étnico-raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, incluindo temas integradores como temáticas
transversais que necessitam ser observadas em todos os eixos que estruturam os semestres letivos e como parte específica da Componente
Curricular Educação em Direitos Humanos, composta por uma unidade de estudos sobre Educação das relações Étnico-Raciais, ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O curso vincula-se ainda à criação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), iniciativa
deflagrada em 2017, com base na Resolução nº 161, de 31 de outubro de 2016 CONSUNI/UNIPAMPA e através do Projeto de Pesquisa “Alcances
da interculturalidade: uma etnografia sobre formação de professores indígenas nas Licenciaturas em Educação do Campo” e do Projeto de Extensão
“Nos diz respeito: diálogos sobre educação do campo e interseccionalidades”
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Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos , conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. Sim

Justificativa para conceito Sim:De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Educação do Campo da UNIPAMPA, a Educação em Direitos
Humanos é atendida por meio de atividades trabalhadas nos Componentes Curriculares, pela transversalidade e tratados de forma interdisciplinar
em suas diferentes disciplinas.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista , conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de
2012. Sim

Justificativa para conceito Sim:O Curso de Educação do Campo – Licenciatura incorpora o disposto na Política Nacional de Educação Especial,
na perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/SEESP/2008 que define como público que necessita de Atendimento Educacional Especializado, as
pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento, dentre estas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Do mesmo modo, acolhe o
disposto na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.6. Titulação do corpo docente   (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) Sim
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Justificativa para conceito Sim:Conforme documentação verificada pela comissão de avaliadores, os docentes atuantes no curso de Educação do
Campo - Campus Dom Pedrito - da UNIPAMPA possuem a seguinte titulação: • Algacir José Rigon- Licenciatura em Filosofia (UPF); Mestrado
em Educação (UPF); Doutorado Educação (FE-USP); • Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura- Graduação em Oceanologia (FURG);
Licenciatura em Pedagogia (UNOPAR); Mestrado em Educação Ambiental (FURG); Doutorado em Educação em Ciências (FURG); • Aniara
Ribeiro Machado- Licenciatura em Física (UNIJUÍ); Mestrado em Educação Científica e Tecnológica (UFSC); Doutorado em Educação Científica
e Tecnológica (UFSC) • Annie Mehes Maldonado Brito- Bacharelado em Psicologia (UNIGRAN); Mestrado em Psicologia (UFSC); Doutorado
Em Psicologia (UFSC); • Daniel Hancke- Graduação em Agronomia (UFPR); Mestrado em Ciências do Solo (UFPR); Doutorado em Ciência do
Solo (UFPR); PHD em Ciências Agrárias (UFRGS); • Denise da Silva- Licenciatura em Química (UFSM); Mestrado em Educação em Ciências
(UFSM); Doutorado em Educação em Ciências (UFSM); • Jose Guilherme Franco Gonzaga- Licenciatura em Pedagogia (UFF); Especialização em
Alfabetização de alunos das classes populares. (UFF); Mestrado em Educação (UFF); Doutorado em Educação (UFF); • Maritza Costa Moraes-
Licenciatura Curta em Ciências (FURG); Licenciatura em Matemática (FURG); Especialização em Matemática (FURG); Especialização em
Tecnologias da Informação em Comunicação na Educação (FURG); Mestrado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (FURG);
Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (FURG); • Marcelo Vaz Pupo- Licenciatura em Ciências Biológicas (UNICAMP);
Especialização em Educação do Campo e Agroecologia na Agricultura Familiar Camponesa (UNICAMP); Mestrado em Divulgação Científica e
Cultural (UNICAMP); Doutorado em Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática (UNICAMP); • Suzana Cavalheiro de Jesus- Doutora.
Licenciatura em Educação Especial e Sociologia (UFSM); Especialização em Gestão Educacional (UFSM); Mestrado em Ciências Sociais
(UFSM); Doutorado em Antropologia Social (UFSC);

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito? 

4.7. Núcleo Docente Estruturante (NDE)   (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)   NSA para cursos sequenciais Sim
Justificativa para conceito Sim:A organização do NDE do curso avaliado observa o disposto na Resolução nº 1 do CONAES, de 17 de julho de
2010 e na Resolução 97/2015 da UNIPAMPA.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.8. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia   (Portaria Normativa N° 12/2006)   NSA para bacharelados, licenciaturas e
sequenciais NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.9. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia   (Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006;
Resolução CNE/CP N°3, 18/12/2002)   NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais NSA

Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.
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Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.10. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas     Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado,
Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP Nº 1/2006 (Pedagogia).
Resolução CNE/CP N° 1/2011 (Letras). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada)   NSA para
tecnológicos e sequencias

Sim

Justificativa para conceito Sim:A matriz curricular do curso de Educação do Campo da UNIPAMPA – Licenciatura está de acordo com a
Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 que define a carga horaria mínima dos cursos de formação inicial de professores para a educação básica em
nível superior. O currículo tem 3290 horas divididas em: Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação: 2355 horas; Componentes
Curriculares Complementares de Graduação: 180 horas; Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório: 405 horas; Trabalho de Conclusão de
Curso: 150 horas e Atividades Complementares de Graduação: 200 horas.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.11. Tempo de integralização   Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009
(Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada)   N SA para
tecnológicos e sequenciais

Sim

Justificativa para conceito Sim:De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Educação do Campo da UNIPAMPA, a integralização do curso
ocorre em 04 anos, 08 semestres, com carga horária total de 3290 horas, atendendo aos requisitos legais. Ainda conforme o PPC, o tempo mínimo
de integralização é de 06 semestres, 03 anos; e o tempo máximo de integralização é de 12 semestres, 06 anos.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208,
na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003.

Sim
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Justificativa para conceito Sim:As condições de acessibilidade da UNIPAMPA estão sob a responsabilidade do Núcleo de Inclusão e
Acessibilidade (NInA). Quanto à parte física e estrutural da UNIPAMPA há adaptações físicas para o recebimento de elevadores, plataformas
elevatórias e adequações de banheiros e rampas, bebedouros de água de pressão PNE para todas as unidades acadêmicas e administrativas, cadeiras
para obesos, mesas adaptadas para cadeirantes, modelo estudante e modelo de refeitório, construção de calçadas para circulação de pedestres,
rebaixamento de calçadas com rampa, instalação de piso tátil direcional e de alerta e sinalização de estacionamento para cadeirantes. O site da
UNIPAMPA, respeita o conjunto de recomendações proposto pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), contendo
mecanismos que permitem utilização de leitores de tela, teclas de atalho, alto contraste, possibilitando que pessoas com dificuldades motoras,
deficiências visuais e auditivas possam utilizar o site com maior comodidade. A ACS (Assessoria de Comunicação Social) realiza as seguintes
medidas em relação à acessibilidade: lançamento do novo portal: fotografias postadas em notícias têm texto em comunicação alternativa, com
descrição de imagem, de modo a permitir acesso para pessoas com deficiência visual; criação de manual de atendimento para o setor de Jornalismo,
com orientação quanto ao atendimento acessível e produção de notícias acessíveis; produção de vídeo institucional (vídeo “Fronteiras Invisíveis”),
com janela de tradução em Libras; publicação de notícias no site (Campus São Borja, em caráter experimental), com notícias traduzidas em
LIBRAS, sob supervisão de docente surdo. A UNIPAMPA promove ações de formação continuada (em serviço) para os servidores técnico-
administrativos e docentes.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.13. Disciplina de Libras   (Dec. N° 5.626/2005) Sim
Justificativa para conceito Sim:O curso de licenciatura em Educação do Campo oferta o componente curricular de Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS como carga horária obrigatória, composta de 60 horas no sétimo semestre.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.14. Prevalência de avaliação presencial para EaD   (Dec. N° 5.622/2005, art. 4°, inciso II, § 2°)   NSA para cursos presenciais NSA
Justificativa para conceito NSA:Trata-se de Curso de Licenciatura.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.15. Informações acadêmicas   (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010,
publicada em 29/12/2010) Sim

Justificativa para conceito Sim:A IES atende a Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010. Utilizam o sistema denominado "GURI" e o
acesso é proporcionado ao aluno pela atribuição de chave de identificação e senha de acesso. Nele os alunos encontram todas as informações
acadêmicas e materiais instrucionais, que por ventura existam. Os alunos poderão, via online, ter acesso aos dados acadêmicos. Também poderão
fazer consulta e renovação do acervo da biblioteca. As demais informações acadêmicas abertas a toda comunidade estão disponíveis no website da
IES.
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Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.16. Políticas de educação ambiental   (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) Sim
Justificativa para conceito Sim:A IES contempla as Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de
25 de junho de 2002), abordadas nos seguintes componentes curriculares: Ciências da Natureza: diferentes abordagens; Movimentos Sociais e o
Campo: As contribuições dos movimentos sociais para as relações socioambientais; Educação ambiental e cidadania para o campo; Prática
Pedagógica em Educação do Campo II: Contexto socioeconômico, sociopolítico e sócio educacional; Atividades experimentais no ensino de
Ciências; Antropologia das populações do campo; Diversidade da vida: biodiversidade e agroecologia; Prática Pedagógica em Educação do Campo
III: Território e Territorialidade; Organização do trabalho pedagógico: Didática e formação de professores; Organização do trabalho pedagógico:
metodologia do ensino de ciências na Educação do Campo; Desenvolvimento rural; Ecologia e agroecologia; Interações entre os seres vivos;
Gestão de Práticas sustentáveis no/do Campo; Educação em Direitos Humanos: Diversidade e interseccionalidade de classe, gênero, raça e etnia e
Antropologia da alimentação do campo. A Educação Ambiental está presente ainda em projetos de ensino, pesquisa e extensão. • Caminhos
Metodológicos em Educação Ambiental • Formação de Professores no Ensino de Ciências: propostas para o fazer pedagógico na educação
científica • Potencializando a Investigação Científica na Escola: Novos Olhares e Possibilidades para as Feiras de Ciências • Formação em
Agroecologia e Educação do Campo no Pampa Gaúcho

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?

4.17. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena.     Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada).   NSA para bacharelados, tecnológicos e
sequenciais  

Sim

Justificativa para conceito Sim:A Comissão ressalta que o PPC vigente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UNIPAMPA atende
ao previsto na Resolução nº 2, de 01/07/2015 e Legislação vigente.

Critério de análise:
A IES se manifestou em relação ao requisito?
Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
A comissão de avaliadores designada pelo INEP, formada pelos professores Ana Maria Freire da Palma Marques de Almeida, ponto focal da comissão, e Valter
Luiz Trevisan, membro da comissão, realizou a avaliação 137235, Ato Regulatório: Reconhecimento de Curso, Código do Protocolo: 201708765, de 23 a 26 de
outubro de 2019. Após análise de toda a documentação apensada no formulário eletrônico no e-MEC, da documentação apresentada pela coordenação e
dirigentes da IES, das observações in loco das instalações e condições físicas oferecidas, reuniões com a CPA, NDE, Comissão de Curso, docentes e discentes
do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Pampa, campus Dom Pedrito, registrou as considerações e justificativas sobre
cada um dos indicadores das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais e normativos, todos integrantes deste relatório. O curso de Licenciatura em
Educação do Campo da Universidade Federal do Pampa - campus Dom Pedrito - está muito bem consolidado e possui um total de 158 alunos regularmente
matriculados. A Comissão constatou que o corpo docente apresenta comprovada experiência profissional e experiência no Ensino Superior. Observou também
que o corpo docente é coeso e apresenta uma produção científico-acadêmica expressiva, o que qualifica a relação ensino, pesquisa e extensão. Ressalta-se,
sobremaneira, o trabalho em equipe, com representação nas diferentes instâncias de gestão no curso de graduação, de pós-graduação e em outros espaços da
instituição. Um ponto forte do curso é a extensão (36 projetos), cujas atividades são prospectivas e com a participação ativa do corpo docente e discente. Da
mesma forma, a pesquisa, atualmente com 05 grupos e 29 projetos, além de 08 projetos de ensino. Os projetos são articulados, de modo a abrigar alunos-
pesquisadores da graduação e da pós-graduação, com bons resultados. A grande satisfação dos discentes, observada em reunião com ingressantes, veteranos e
egressos, resulta do trabalho em equipe, incentivado pela gestão. Portanto, constatou-se que há coerência entre a missão institucional, a estrutura
organizacional, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A proposta do PPC atende a legislação vigente, a se
ressaltar o compromisso na formação do egresso, os métodos e as estratégias de ensino, extensão e pesquisa.

CONCEITO FINAL
5


