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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Alessandra Sayuri Kikuchi Tamajusuko Neis Doutorado Integral Estatutário
Antonio Cleber Da Silva Camargo Doutorado Integral Estatutário
Carlos Frederico Seccon Lanes Doutorado Integral Estatutário
CASSIANE JRAYJ DE MELO VICTORIA
BARIANI Doutorado Integral Estatutário

CATIA ALINE VEIVERBERG Doutorado Integral Estatutário
Dioni Glei Bonini Bitencourt Doutorado Integral Estatutário
Fabio de Araujo Pedron Doutorado Integral Estatutário
FERNANDA RODRIGUES GOULART
FERRIGOLO Doutorado Integral Estatutário

GABRIEL BERNARDES MARTINS Doutorado Integral Estatutário
Giovani Taffarel Bergamin Doutorado Integral Estatutário
JEFERSON RAFAEL BUENO Doutorado Integral Estatutário
MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA Doutorado Integral Estatutário
MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL Doutorado Integral Estatutário
Renato Alves da Silva Doutorado Integral Estatutário
Viviani Correia Doutorado Integral Estatutário

 

CATEGORIAS AVALIADAS
ANÁLISE PRELIMINAR

1. Informar nome da mantenedora.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
2. Informar o nome da IES.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA)
3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.
A Fundação Universidade Federal do Pampa é uma fundação pública vinculada ao Ministério da
Educação com o objetivo de ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do
conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional, mediante
atuação multicampi na mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul. Está sediada à Rod. BR 472,
km 592, s/n, na cidade de Uruguaiana, estado do Rio Grande do Sul (RS), CEP: 97500-970.

Atos legais:

- Pleito de instituição federal de ensino superior na região "localizada na metade sul do estado": ato
público anunciado em 27 de julho de 2005;
- Projeto lei número 7.204/2006 (congresso nacional): proposta de criação da UNIPAMPA;
- 16 de março de 2007: criação da comissão de implantação da UNIPAMPA;
- 11 de janeiro de 2008 promulgada a lei número 11.640: instituiu a Fundação Universidade Federal
do Pampa (UNIPAMPA);
- A portaria número 353 de 2009 instituiu uma comissão para organizar o setor de EaD na
Universidade;
- Em janeiro de 2010 foi instalado o Conselho Universitário (CONSUNI);
- Em 2015 foi institucionalizada a criação de uma editora da instituição;
- Em 2016, há o credenciamento para oferta de cursos a distância (portaria número 1.050/16), e a
CEaD passou a constituir-se como Diretoria de Educação a Distância (portaria número 1.695/16). No
mesmo ano, a portaria número 723/16 autorizou o funcionamento do primeiro curso de graduação a
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distância e, a partir do parecer número 2/2016 do DED/CAPES, a instituição passou a oferecer cursos
de graduação e pós-graduação a distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB);
4. Descrever o perfil e a missão da IES.
A instituição é direcionada a oportunizar acesso à educação superior pública com qualidade, em
especial para comunidades que, historicamente, estiveram à margem desse direito. Sua alocação em
uma região geográfica marcada por baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH, PIB e IDEB,
por exemplo) demonstra a convicção institucional de que o conhecimento é gerador de novas
perspectivas. 

A missão da instituição, em seu PDI (pag. 14) é a de "através da integração entre ensino, pesquisa e
extensão, 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".
5. Verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais apresentados no PPC para
subsidiar a justificativa apresentada pela IES para a criação do curso, se existe coerência com o
contexto educacional, com as necessidades locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC do
curso.
Através da leitura do PPC (pg. 17), no item: 1.3 Concepção do Curso, subitem 1.3.1 Justificativa de
criação do Curso foi justificado a criação do curso através do seguinte contexto:

A principal atividade econômica da região é a agropecuária, com extensas lavouras de arroz e
bovinocultura de corte extensiva. A aquicultura também se destaca como uma potencialidade na
região, que possui mais de 22.859,29 hectares de água acumulada em barragens, o que equivale a
2,61% da área total do município (IBGE, 2013). Considerando-se também as barragens menores
(menos de 5 hectares), a área alagada é de aproximadamente 30.000 hectares, característica ímpar,
quando compara-se com outras regiões do estado que são grandes produtoras de pescado, mesmo
tendo disponibilidade de água bastante inferior.

Dessa forma, o desenvolvimento de novas tecnologias de produção aquícola é uma demanda regional
eminente a fim de que se possa expandir a produção de organismos aquáticos, conforme necessidade
apontada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) (2016), nesse
sentido, a proposta de um curso de Engenharia de Aquicultura no município de Uruguaiana-RS visa
contribuir com o desenvolvimento de inovações tecnológicas que
possibilitem a implantação e expansão da aquicultura nesta região, bem como formar profissionais
capazes de atuarem na produção aquícola em qualquer outra região.

6. Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades de
oferta da IES; o número de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o
caso); o número de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na
pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as áreas de pesquisa, se for o caso.
A UNIPAMPA é uma instituição multicampi com 10 unidades, cinco situadas na zona de fronteira e
cinco interiorizadas com a sede da reitoria em Bagé. O curso de Engenharia de Aquicultura vem para
substituir o atual Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura (CSTA), que iniciou em 2009. A
proposta de substituição do CSTA pelo curso de Engenharia em Aquicultura surgiu das demandas
percebidas pelo Núcleo Docente Estruturante do curso. O Curso de Tecnologia tinha o objetivo de
atender a demanda regional por profissionais na área da aquicultura e foi pensado, inicialmente, na
formação rápida de mão de obra qualificada. No entanto, em um curso de tecnologia não há tempo
hábil, e nem é objetivo, a inovação tecnológica, devido
7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).
Engenharia de Aquicultura (bacharelado)
8. Indicar a modalidade de oferta.
Presencial



16/07/2021 e-MEC - IES

https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTU1… 4/18

9. Informar o endereço de funcionamento do curso.
Rod. BR 472 KM 592, s/n. Bairro: distrito. Cidade: Uruguaiana. Estado: RS. CEP:97500-970
10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.
No PPC (pg. 20), nota-se que no item "1.4.1 Administração do Campus Uruguaiana", item f) A
Comissão de Curso tem por finalidade discutir, organizar e dirimir questões de cunho administrativo e
acadêmico do curso; decidir sobre as proposições do Núcleo Docente Estruturante (NDE); viabilizar a
construção e implementação do projeto Pedagógico de Curso e as alterações curriculares. As
atribuições do coordenador e da comissão de curso são regulamentadas pelo Regimento Geral da
UNIPAMPA e aprovadas pela Resolução n.º 5, de 17 de junho de 2010.

Ainda é possível perceber que no PPC (pg. 21), o NDE: apresenta caráter consultivo e propositivo
para acompanhamento do curso, atuando no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização do projeto pedagógico do curso (PPC), visando a continua promoção de sua qualidade.
11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam).
Para o curso de Engenharia de Aquicultura a RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006 -
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso. No PPC foi verificado o cumprimento da
DCN.
12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de
licenciatura.
Não se aplica.
13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, em
caso de Despacho Saneador parcialmente satisfatório.
Finalizadas as análises técnicas dos documentos apresentados pela Instituição interessada - Projeto
Pedagógico do Curso e comprovação da disponibilidade do imóvel para a oferta do curso, conclui-se
que o presente processo atende satisfatoriamente às exigências de instrução processual estabelecidas,
para a fase de análise documental, pelo Decreto nº 9.235/2017 e pelas Portarias MEC nº 20 e 23/2017.

O referido processo trata do curso ENGENHARIA DE AQUICULTURA (Bacharelado) de com carga
horária total de 4020h em horas (60 minutos), carga horária de estágio supervisionado de 360h, carga
horária das atividades complementares de 120h, TCC com 60h, com solicitação de 50(cinquentas)
vagas totais anuais, na modalidade presencial. O curso será ofertado na (34381) Rod. BR 472 KM
592, s/n, distrito - Uruguaiana / RS. A IES não possui curso reconhecido na área de conhecimento
pleiteada. Em face do exposto, o curso deverá seguir para avaliação, nos termos do art. 11, § 3º da PN
20/2017.
14. Informar os Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiência (TSD),
Medidas Cautelares e Termo de Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se
houver.
Não se aplica.
15. Informar o turno de funcionamento do curso.
Turno de oferta: Integral.
16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.
Carga Horária total: 4.020h
17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.
Integralização: 10 semestres
Duração Máxima: 20 semestres

Mínimo não foi localizado.
18. Identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação acadêmica; titulação; regime de
trabalho; tempo de exercício na IES; atuação profissional na área). No caso de CST,
consideração e descrição do tempo de experiência do(a) coordenador(a) na educação básica, se
houver.
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De acordo com o PPC (pg. 117), a coordenação do curso será representada pelo professor Dioni Glei
Bonini Bittencourt, atuará em regime de 40 horas – dedicação exclusiva e possui dois anos de
experiência em coordenação de curso, como coordenador substituto no Curso Superior de Tecnologia
em Aquicultura da UNIPAMPA. 

O professor possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas (2005),
Mestrado em Agronomia na área de solos pela Universidade Federal de Pelotas (2007) e Doutorado
em Agronomia pela Universidade Federal de Pelotas (2014) na área de solos. Tem experiência em
ciência do solo com ênfase em Levantamento de solos e recuperação de áreas degradadas, atuando
principalmente nos seguintes temas: mapeamento geoestatístico dos atributos do solo, agricultura de
precisão, levantamento topográfico e hidráulica para engenharia.
19. Calcular e inserir o IQCD, de acordo com o item 4.9 da Nota Técnica n° 16/2017, Revisão
Nota Técnica Nº 2/2018/CGACGIES/DAES.
De acordo com o IQCD o conceito encontrado foi 5,0. 

MENEZES, Ebenezer Takuno de. Verbete IQCD (Índice de Qualificação do Corpo Docente).
Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2001.
20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
Os 15 (quinze) docentes cadastrados pela IES tem 100% da titulação: Doutorado.
21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.
Será ofertado o Curso de língua estrangeira, com o número de horas do curso 60 h
22. Informar previsão de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória
ou optativa.
Será ofertado a disciplina de Libras, e será computado o total de horas da disciplina 30 h.
23. Explicitar previsão de oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes
profissionais.
Conforme PPC (pg. 144): Os possíveis locais para o estágio serão divulgados pelo coordenador de
estágios após estabelecidos os convênios e atividades previstas para o estágio. Admite-se a
participação dos docentes do curso e acadêmicos, na indicação de entidades para o estágio, desde que
se enquadrem nas características e finalidades do estágio. A Coordenação entrará em contato com a
entidade concedente, verificando quando possível “in loco” se a mesma preenche os requisitos
mínimos exigidos de área de atuação e documentação legal.

Além disso observa-se no PPC (pg. 139), no Item "Coordenação de Estágios Curriculares"
II. prospectar concedentes e solicitar concessão do estágio, intermediando e acompanhando a
elaboração, assinatura e registro de todos os documentos envolvidos
na sua efetivação (termo de compromisso, termo de acordo e convênios);
24. Informar sobre a previsão de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde (SUS)
com diferentes cursos e diferentes instituições para os cursos da área da saúde.
Não se aplica.
25. Descrever o sistema previsto de acompanhamento de egressos.
Conforme PPC (pg. 64), é possível observar este item: Para o acompanhamento dos egressos o curso
fará periodicamente contato com os alunos, através de questionário online divulgado em redes sociais
e enviado por e-mail, para atualização de cadastro e principalmente para verificar sobre áreas de
atuação e percepções sobre a formação recebida. A partir destas informações os dados serão
analisados pelo NDE e comissão do curso, com vistas de melhorar e aprimorar o Projeto Pedagógico
do Curso, proporcionando melhores condições aos seus profissionais para cumprirem o seu papel
social e profissional. Ainda, os egressos do curso são convidados periodicamente a participar das
ações de ensino do curso, através de apresentações aos alunos do componente curricular “Introdução à
Aquicultura” e participação nas semanas acadêmicas, onde podem relatar suas inserções, conquistas e
dificuldades de atuação profissional.

Além disso PPC (pg. 16): ...há possibilidade e forte procura dos egressos pela carreira científica,
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permitindo a formação de profissionais que podem permanecer ou voltar à região com maior
qualificação, auxiliando no processo de expansão da cadeia produtiva

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

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,21

1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4
Justificativa para conceito 4:Após análise documental do material apensado no sistema e-
MEC, bem como aqueles enviados por meio do link FTP disponibilizado, e também por meio
das evidências obtidas em decorrência das reuniões com gestores (representantes da reitoria),
coordenador do curso, membros do NDE, e também com membros do colegiado, constatou-se
que as políticas de ensino, pesquisa e extensão que foram previstas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI, páginas 28 a 34) estão também previstas no Projeto
Pedagógico do Curso (PPC, páginas 25 a 28) que, por sua vez, estão em consonância com o
perfil do egresso almejado (PPC, página 29 a 31). Adicionalmente, destaca-se que há previsão
de atividades de monitoria, extensão e iniciação científica que permitirão oportunidades de
aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso. No entanto, apesar de estarem previstas no PPC,
não há evidências de políticas exitosas ou inovadoras ao cumprimento das políticas dispostas,
sendo às práticas inovadoras apontadas (PPC, página 51 e 52) extensivamente utilizadas nos
últimos anos, sem trazer de fato inovação ou sucesso ao egresso.
1.2. Objetivos do curso. 4
Justificativa para conceito 4:Os objetivos do curso de engenharia de aquicultura propostos
pela instituição estão descritos no PPC disponibilizado por meio do FTP (páginas 28 e 29) e
foram claramente construídos à luz ao que se propõe o PDI, bem como as DCN's do curso,
permitindo a identificação de modo geral e específico dos objetivos propostos, considerando
para isso a formação discente pretendida dentro do contexto educacional da IES, pautando-se
para tanto na matriz curricular apresentada (de forma genérica). Ademais, por meio das reuniões
realizadas, identificou-se adequação às características locais e regionais, dando-se ênfase a
proposta de formação do curso como pioneiro para o estado do Rio Grande do Sul,
principalmente à região do rio Uruguai. Assim, apesar do enfoque regional, dada a formação
generalista do engenheiro de aquicultura, o egresso do curso terá oportunidades de trabalho não
apenas na região, mas em todo território nacional. Por outro lado, apesar de diversos serem os
objetivos específicos detalhados no PPC (página 28 e 29) e também de já existir um curso
tecnólogo de aquicultura na instituição, não foram observadas novas práticas emergentes no
campo de conhecimento relacionado ao curso sendo adotadas ou sugeridas.
1.3. Perfil profissional do egresso. 4
Justificativa para conceito 4:Encontra-se devidamente evidenciado no PPC (páginas 29 a 31)
o perfil do profissional pretendido aos egressos do curso, estando em consonância com a
resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002 que versa sobre as DCNs para o curso de
graduação pretendido, bem como expressa as competências a serem desenvolvidas. Apesar de
constante em diversos momentos do PPC, a articulação local e regional do curso ao que tange o
egresso não é apresentada de forma clara no PPC (páginas 29 a 31). Por outro lado, análise da
matriz curricular (páginas 34 a 36) demonstram tal preocupação na proposta, havendo
disciplinas com cunho regional como "construção de tanques, viveiros e barragens",
"planejamento e gestão aquícola" e "projetos aquícolas". Por outro lado, embora mencionada a
resolução CNE/CES número 2 de 24 de abril de 2019, com a possibilidade de adaptação
curricular de até 3 anos, outras legislações foram desconsideradas, tal como a resolução número
1 de 26 de março de 2021 que trás novas disciplinas no rol do conteúdo básico, bem como as
atividades práticas e de laboratório das que devem constar no PPC em referências às mesmas.
Deste modo, considerando o tempo hábil para adequação da proposta apensada no sistema e
encaminhada por FTP, bem como por ser um curso em fase de autorização e não já autorizado, e
considerando a falta de outras evidências no PPC, entende-se que não há documentalmente um
planejamento focado a longo prazo para ampliação em função das demandas apresentadas pelo
mundo de trabalho.
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1.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para
Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 4

Justificativa para conceito 4:A estrutura curricular prevista e apresentada no PPC da
UNIPAMPA apresenta-se de forma flexível, não sendo observados pré-requisitos para
acompanhamento das diferentes disciplinas. Nesse sentido, há previsão de se promover
trabalhos interdisciplinares entre as diferentes disciplinas do curso, podendo-se realizar
atividades de forma horizontal em um mesmo semestre, abordando-se e estabelecendo relações
de análise e interpretação de conteúdos entre as mesmas, ou mesmo de forma vertical entre as
disciplinas já cursadas, aprimorando-se os conhecimentos adquiridos. Ademais, há liberdade
para formação complementar discente por meio de atividades complementares, atividades a
distância e por meio de estágios não obrigatórios, previstos no PPC (página 40). Na matriz
curricular e ao longo do PPC, também é possível observar uma articulação entre teoria e prática,
havendo previsão de aulas práticas no que tange os dois primeiros anos de funcionamento do
curso (e também nos demais), sendo isto principalmente observado na distribuição da carga
horária das disciplinas. A estrutura curricular está distribuída ao longo de 10 semestres em
disciplinas com carga horária compatível com as preconizadas pelas DCNs do curso, perfazendo
um total de 4020 horas distribuídas em disciplinas teóricas (2070 horas), práticas (1230 horas),
de estágio curricular (360 horas), bem como de atividades complementares de graduação (120
horas) e componentes curriculares complementares (240 horas). Por outro lado, em análise
documental, bem como em entrevista com o coordenador e NDE do curso, não há elementos
inovadores preconizados na estrutura curricular apensada. Ademais, a disciplina de LIBRAS é
oferecida no núcleo dos componentes curriculares complementares do PPC (página 42) ou
como atividade complementar de graduação (página 44), conforme estabelecida em decreto
(número 5.626/2005).
1.5. Conteúdos curriculares. 5
Justificativa para conceito 5:Análise dos componentes curriculares expostos no PPC
demonstram a observância parcial às DCN's do curso, uma vez que não há atualização destes à
luz da resolução número 1 de 26 de março de 2021. Apesar disto, o exposto demonstra que há
possibilidade de desenvolvimento do egresso, frente adequação das bibliografias (relatório de
adequação de bibliografia, 48 páginas, alocado por FTP), bem como com as diferentes
estratégias de acessibilidade metodológica e disciplinas que, embora não explicitamente, tratam
das temáticas pertinentes às políticas de educação ambiental, direitos humanos e das relações
étnico-raciais, cultura afro-brasileira, africana e também indígena (tais como: "legislação e
licenciamento ambiental" e,; "extensão rural, sociologia e comunicação". Ademais, há disposto
no PPC (página 39) o estimulo aos discentes à participação no Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros e Indígenas (NEABI), com enfoque de pesquisa prática e aplicada, possibilitando o
profissional se diferenciar ao atendimento destes. Em adição, tais práticas inclusivas, associadas
a outras dispostas ao longo PPC, induzem o pensamento científico e o conhecimento crítico,
levando o discente a um contato expoente com o conhecimento.
1.6. Metodologia. 4
Justificativa para conceito 4:As metodologias previstas no PPC da IES (pág. 49-54) atendem
ao proposto pelas DCNs do curso engenharia quanto à formação discente, ancorando-se em
práticas metodológicas que possibilitam uma aprendizagem dinâmica, contínua, com
acessibilidade metodológica aos discentes para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares
previstos. Deste modo, observou-se um estimulo a integração docente/discente no
desenvolvimento de atividades tanto de cunho prático quanto teórico. Assim, práticas pautadas
em metodologias ativas e interdisciplinares (embora não explicitas) demonstram uma ação
voltada ao discente de modo aprofundado, buscando aplicar a teoria de forma prática.
Atividades outras que conferem aos discentes maior autonomia como atividades voltadas à
pesquisa e extensão também estão previstas (PPC, páginas 26, 27, 51 a 54). Apesar disso, o PPC
não contempla de forma clara e objetiva estratégias claramente inovadoras que proporcionem
uma aprendizagem diferenciada para o curso de engenharia de aquicultura. Tal fato ficou ainda
mais evidente em entrevista com o coordenador do curso, membros do NDE e os docentes, onde
o exposto apesar de estimular a ação discente para melhora da relação teoria-prática, não são
métodos inovadores e, tão pouco, diferenciadas.
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1.7. Estágio curricular supervisionado. Obrigatório para cursos cujas DCN preveem o
estágio supervisionado. NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que
não esteja previsto nas DCN).

5

Justificativa para conceito 5:O estágio está devidamente previsto no PPC (página 47 e 48),
além de existir regulamento de estágio supervisionado em anexo e apensado no FTP. O mesmo
cumpre com o disposto na DCN do curso, com carga horária compatível de 360h, ofertada em
caráter obrigatório no décimo semestre, preconizando a escolha de orientador e supervisor (na
empresa concedente). Há apensados por meio do FTP diversos acordos de cooperação técnica já
firmados ao curso específico, uma vez que já há em operação o curso de tecnólogo em
aquicultura. Tais acordos são nacionais e também internacionais, com publicações geradas a
partir destes, o que evidencia a interlocução entre a IES e o ambiente de estágio, a fim de serem
gerados diferentes práticas neste local.
1.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação
Básica.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA

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

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

4

Justificativa para conceito 4:As atividades complementares são práticas obrigatórias ao curso
de engenharia de aquicultura, sendo instituídas pelas DCNs do curso, com um total de, ao
menos, 120 horas. Nesse sentido, há previsão pelo curso de engenharia de aquicultura da IES
UNIPAMPA deste total, previstas em seu PPC (páginas 43 a 45) e, embora não explicitas,
também no PDI (páginas 47 a 50) que deverão ser desenvolvidas ao longo do curso. Para serem
cumpridas de forma integral, a diversidade das atividades, bem como sua natureza deverão ser
consideradas. Assim, o discente terá que participar de atividades complementares à sua
formação em 10% da carga horária mínima em cada um dos grupos identificados no PPC
(página 43 a 45), isto é, por exemplo, grupo de ensino (1): "estágio extracurricular"; "monitoria
com bolsa"; "organização em eventos"; "curso de língua estrangeira ou informática"; dentre
outras. Grupo de extensão (2): "participação em projetos de extensão como bolsista ou
voluntário"; "publicação de resumo expandido em evento"; dentre outras. Grupo de pesquisa
(3): "participação de projetos de pesquisa como bolsista ou voluntário"; "publicação de artigo
em revista inseridas no sistema QUALIS/CAPES", dentre outros. Além disso, outras atividades
podem ser consideradas complementares, a critério da comissão de curso (colegiado de curso).
No entanto, não há está previsto no PPC o planejamento relativo a mecanismos inovadores de
gestão e regulação de tais atividades, tão pouco em manual anexo com maiores definições.
1.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   Obrigatório para cursos cujas DCN
preveem TCC. NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja
previsto nas DCN).

5

Justificativa para conceito 5:O TCC está previsto no PPC (página 48) e trás normativas
complementares em manual anexo (anexo II, PPC página 144 a 148), com carga horária
adequada (60h), distribuídas em duas disciplinas, quais sejam: Trabalho de Conclusão de Curso
I (30 horas, nono semestre) e Trabalho de Conclusão de Curso II (30h, décimo semestre). O
regulamento anexo ao PPC trás informações referentes às apresentações, orientações e
coordenação, fornecendo subsídios aos futuros alunos que passarão por esta etapa. Há também
um portal público vinculado ao curso tecnólogo em aquicultura
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/aquicultura/trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc/) que trás
informações e subsídios a elaboração dos TCCs, seguindo as prerrogativas institucionais que,
por sua vez, estão ancoradas nas normativas técnicas. Ademais, há um portal de divulgação
público e já em funcionamento disponível à divulgação e disponibilização dos trabalhos de
conclusão de curso elaborados (repositório institucional, http://dspace.unipampa.edu.br/).
1.12. Apoio ao discente. 5
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Justificativa para conceito 5:Há previsão por parte da IES de diversas formas de apoio
discente tanto no PDI (páginas 68 a 74) quanto no PPC (páginas 55 a 60), de modo que, a partir
do conhecimento das necessidades e dificuldades dos alunos, há real possibilidade de
acolhimento por parte da IES, possibilitando seu nivelamento educacional e melhoria da
qualidade de ensino para absorção dos conteúdos passados. Ademais, análise in loco (virtural)
permitiu a observância de que há, de fato, diferentes núcleos de apoio aos discentes, estando em
consonância com o disposto no PPC, como o NuDE (Núcleo de Desenvolvimento Educacional)
que possui uma sala reservada ao atendimento discente devidamente estruturada. Ações de
acolhimento e permanência (PDI página 69; PPC páginas 56 e 57), bem como de acessibilidade
metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento e intermediação, com apoio
psicopedagógico (PDI páginas 70 a 74; PPC página 56 e 57) são encontrados ao longo dos
documentos e evidenciados na fala dos alunos e dos servidores, mesmo de forma não explicita.
Ademais, ações inovadores de inclusão como o "Programa de Auxílio-Creche" (PDI, página 70)
e o "Programa de Apoio ao Ingressante aos Discentes Indígenas e Quilombolas" (PDI, página
71), demonstram o compromisso e a preocupação social da instituição em incluir os diferentes
grupos étnicos discentes no seu rol de atividades, ao passo que programas como "Programa de
Atenção a Saúde", "Programa de Incentivo a Cultura" e "Programa de Esporte e Lazer" visam
incluir e aproximar a sociedade das ações voltadas e ofertadas pela instituição, dinamizando e
oportunizando maior integração entre os diferentes agentes locais.
1.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5
Justificativa para conceito 5:A gestão do curso está prevista e planejada tanto no Plano de
Desenvolvimento Institucional (páginas 76 a 79) como no PPC (páginas 60 a 63), sendo esta
promovida em sua essência pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) que, por sua vez, é
organizada seguindo as diretrizes da IES (resolução número 11, de 20 de outubro de 2010 -
UNIPAMPA, disponível por FTP). Por sua vez, com base nos insumos fornecidos pela CPA,
seguindo um processo de autoavaliação periódica, com base anual, o colegiado (comissão) do
curso de engenharia de aquicultura se reunirá para deliberar acerca de mudanças e melhorias.
Além de delineado no PPC (páginas 61 e 62). Ademais, em reunião com os representantes da
CPA, observou-se o engajamento dos mesmos para melhoria dos processos, havendo
representatividade nas mais diferentes esferas, com rápido feedback e retroalimentação das
informações. Ademais, a mudança na forma de reunião presencial para on-line, favoreceu a
apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica, comunidade civil e também corpo
diretivo, traduzindo-se em melhorias observadas ao longo da visita.
1.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10
de outubro de 2016).

NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
1.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 4
Justificativa para conceito 4:Análise do PPC, bem como avaliação in loco virtual,
demonstraram que as ferramentas a serem utilizadas para o curso de engenharia de aquicultura
no processo de ensino-aprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico proposto,
tornando viável tanto o acesso a informação quanto a interação entre docentes e discentes. In
loco (remotamente), os avaliadores dessa comissão tiveram acesso as ferramentas utilizadas na
instituição, a partir da demonstração do login com usuário do funcionário da biblioteca
(Marcos), realizado por intermédio do website institucional na plataforma Pergamum. Há ainda
possibilidade de acesso remoto por meio da plataforma Moodle e, ainda, pelo sistema GURI
(Gestão Unificada de Recursos Institucionais), facilitando a comunicação entre docentes e
discentes. No lado discente, todas as ferramentas estão disponíveis 24 horas, 7 dias por semana,
permitindo o acesso fácil às diferentes ferramentas citadas anteriormente. Além de tais
ferramentas, IES possui em sua maioria salas com projetores multimídias, com a possibilidade
para uso docente. Destaca-se também o acesso à rede sem fio em toda a instituição por meio de
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70 roteadores distribuídos na IES, distribuindo duas redes de 100 MB (uma destas como plano
de contingência). Ademais, a IES conta com 1 laboratório de informática para utilização
discente com 20 computadores. Apesar do exposto, tais tecnologias não foram planejadas pelo
corpo docente ou núcleo docente estruturante de forma a propiciar experiências diferenciadas
aos discentes do curso, ficando tal fato evidenciado a partir da entrevista realizada com os
mesmos.
1.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que visam a
ofertar disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme
Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
1.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA
Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
1.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 4

Justificativa para conceito 4:Em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC,
páginas 58 a 60), a avaliação do processo ensino-aprendizagem prevê o uso de mecanismos de
acompanhamento do desenvolvimento curricular do curso, dos docentes e dos alunos, a fim de
contemplar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) do Curso, por meio da adoção de um sistema de acompanhamento e avaliação dos
processos de ensino-aprendizagem, que atende ao planejamento didático-instrucional e à
concepção de ensino e aprendizagem que possibilita o desenvolvimento e a autonomia do
discente de forma contínua e efetiva, dispondo de informações sistematizadas e disponibilizadas
aos estudantes (GURI), com mecanismos que garantam sua natureza formativa. Não foram
identificadas evidências, durante as reuniões com a coordenação do curso e com o NDE de
ações concretas planejadas para a melhoria do aprendizagem, apesar dos esforços para
construção de novos laboratórios e melhoria da infra-estrutura.
1.20. Número de vagas. 2
Justificativa para conceito 2:Não foram apresentados a esta comissão estudos quantitativos e
qualitativos que fundamentem o número de vagas pretendidas ao curso, sendo meramente
descritas as formas de ingresso à instituição. Tão pouco foram encontrados documentos
dispostos por meio do FTP que justifiquem o pedido de 50 vagas anuais. Apesar disto, em
entrevista com os gestores, ficou comprovado que há motivação e procura discente na região
para tal, considerando-se o curso tecnólogo em aquicultura.
1.21. Integração com as redes públicas de ensino.   Obrigatório para licenciaturas. NSA
para os cursos que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. NSA

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

NSA

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

NSA

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

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,13

2.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 4
Justificativa para conceito 4:Em reunião virtual realizada no 1º dia da visita, estiveram
presentes os representantes do NDE: 1) Antonio Cleber da Silva Camargo, 2) Alessandra S. K.
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T. Neis, 3) Cátia Aline Veiverberg, 4) Dioni Glei Bonini Bitencourt (previdente), 5) Fábio de
Araújo Pedron, 6) Giovani Taffarel Bergamin, 7) Jeferson Rafael Bueno , 8) Viviani Corrêia, 9)
Fernanda Rodrigues Goulart Ferrigolo e 10) Gabriel Bernardes Martins. Todos são contratados
em regime integral e possuem titulação acadêmica em programas de pós-graduação stricto
sensu, em nível de doutorado, atendendo as orientações dadas pelo Ofício Circular
MEC/INEP/DAES/CONAES nº 000074 de 31 de agosto de 2010. Constando em documento
complementar que os mesmos atuarão no acompanhamento, na consolidação e na atualização do
PPC. obs: o prof. Carlos Frederico Ceccon Lanes, nao pode comparecer devido à luto familiar.
2.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que visam a ofertar disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10
de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
2.3. Regime de trabalho do coordenador de curso. 5
Justificativa para conceito 5:A coordenação do curso será representada pelo professor
Jeferson Rafael Bueno, atuará em regime de 40 horas – dedicação exclusiva. É atualmente
Professor Adjunto na Universidade Federal do Pampa - Unipampa (campus Uruguaiana - RS).
Já atuou como docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná -UTFPR (Campo
Mourão - PR), com redistribuição para a Unipampa em setembro de 2019. Doutor em
Engenharia Civil, área de Estruturas, pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com
período Sandwich na "École Polytechnique de Montréal" (Québec - Canadá). Possui Mestrado
em Engenharia Civil, área de Estruturas, pela UFSC e Graduação em Engenharia Civil pela
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Tem experiência na área de
Engenharia Civil, com ênfase em Análise de Estruturas. Na área de Aquicultura trabalha com as
seguintes temáticas: Construção e Inspeção de Barragens, Construção de Viveiros e Tanques
para Piscicultura e Construções Rurais.
2.4. Corpo docente. 2
Justificativa para conceito 2:Apesar da totalidade dos professores que constituem o corpo
docente para o curso proposto de engenharia de aquicultura possuirem doutorado e serem
divididos em diferentes eixos do ensino, adequando-se às suas respectivas áreas de estudo,
muitas vezes com sobreposição temática, evidenciado inclusive em discussões relatadas em atas
de NDE, há relato que visa considerar o perfil do egresso constante no PPC (página 29 a 31),
sem no entanto fazer a devida relação da titulação esperada e do profissional formado, tão
pouco sendo avaliado seu desempenho em sala de aula, apesar de, sabidamente, haverem
indícios do mesmo em relatórios realizado pela CPA. Tal fato, muito possivelmente, dá-se pela
forma de ingresso na instituição (universidade pública federal), onde são aceitos como
professores adjuntos ("titulares") apenas aqueles com título de doutorado.
2.5. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5
Justificativa para conceito 5:Todos os professores que ministram aulas no curso possuirão
titulação de doutor e regime de contratação integral (40 horas) com dedicação exclusiva, além
disso os docentes dispõem de horário para auxiliar na gestão do curso, participação em órgãos
colegiados e organização e atuação em atividades ligadas à docência, porém fora de sala de
aula.
2.6. Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da docência
superior).   NSA para cursos de licenciatura. 4

Justificativa para conceito 4:Há relato no PPC acerca do da experiência profissional docente
(excluída experiência na docência superior) dos docentes envolvidos nas diferentes disciplinas
do curso, demonstrando a relação profissional existente entre os mesmos e, deste modo, sua
capacidade em apresentar exemplos dentro do contexto profissional, propondo resolução a
problemas práticos observados no campo de trabalho, possibilitando-os a manter contato com
agentes de inovação fora da instituição e, deste modo, promovendo a interdisciplinaridade entre
o universo prático/laboral e a academia.
2.7. Experiência no exercício da docência na educação básica.   Obrigatório para cursos
de licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica. NSA para os demais cursos.

NSA
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Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
2.8. Experiência no exercício da docência superior. 4
Justificativa para conceito 4:Há relato no PPC acerca da experiência profissional docente no
magistério superior (e básico) dos docentes envolvidos nas diferentes disciplinas do curso,
demonstrando a relação profissional existente entre os mesmos e, deste modo, tornando-os aptos
a identificar possíveis dificuldades encontradas nos discentes para o aprendizado na disciplina
específica. Como são contratados por meio de concurso público, muitos passaram por um
processo de reciclagem antes de adentrar na IES e, também, ao adentrar, continuam recebendo
apoio pedagógico, tornando-os agentes de exposição clara, em linguagem compatível com
aquela utilizada pelos discentes em sua maioria. Ademais, dada a proximidade destes com
outros colegas com experiência profissional, bem como a interação existente e notada durante a
entrevista com a comunidade e empresas da região, demonstram que os mesmos são capazes de
apresentar exemplos contextualizados e reais, elaborando atividades práticas específicas a
promoção da aprendizagem dos alunos. Ademais, a partir da CPA, são informados das suas
fraquezas e oportunidades, utilizando tais resultados para redefinição de seus "modus operandi",
quando necessário.
2.9. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

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

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
2.11. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4
Justificativa para conceito 4:Através da reunião virtual e no item ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA no PDI (p. 55), o Colegiado de Curso será um órgão consultivo e
deliberativo do Curso, responsável pela discussão das políticas acadêmicas e de sua gestão no
projeto pedagógico de Aquicultura. É formado por professores, representantes discentes (ex-
alunos do curso tecnólogo) e técnico-administrativos. As competências e atribuições do
Colegiado de Curso, assim como sua natureza, composição e seu funcionamento foram
apresentadas em reunião virtual e, prevê a participação do Colegiado de Curso [...]. O plano de
cada disciplina, juntamente com a respectiva ementa, conteúdo programático, objetivos,
justificativas, bibliografia básica e critérios de verificação do rendimento acadêmico e
cronograma de atividades será elaborado pelo professor ou grupos de professores que a
ministram, e aprovado pelo respectivo Colegiado de Curso, sob a forma de Plano de Ensino [...].
A execução dos planos de ensino das disciplinas será acompanhada e supervisionada pela
coordenadoria do curso, que verificará sua compatibilidade com o projeto pedagógico,
propondo ao Colegiado de Curso alterações que se fizerem necessárias, conforme exposto em
reuniao virtual. As reuniões registradas em ata (postadas no FTP) ocorreram por demanda e vem
mantendo os encontros à medida que se faz algum ajuste no curso.
2.12. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente
presenciais. NSA

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

NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 5
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Justificativa para conceito 5:TOTAL: (15) PROFESSORES AVALIADOS x Nº DE
PUBLICAÇÕES (50% professores: 08 deles) Carlos Frederico Ceccon Lanes: 20 Cassiane Jrayj
de Melo Victoria Bariani: 29 Cátia Aline Veiverberg: 19 Alessandra Sayuri Kikuchi Tamajusuku
Neis: 17 Jeferson Rafael Bueno: 19 Fernanda Rodrigues Goulart Ferrigolo: 29 Marco Aurélio
Alves de Souza: 16 Dioni Glei Bonini Bitencourt: 12 Antônio Cleber da Silva Camargo: 7 Fabio
de Araújo Pedron: 8 Gabriel Bernardes Martins: 10 Giovani Taffarel Bergamin: 3 Marcus
Vinícius Morini Querol: 8 Renato Alves da Silva: 2 Viviani Corrêia: 5

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 4,00

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

5

Justificativa para conceito 5:Na visita virtual pudemos conhecer: Sala de professores
I/Atendimento Discente; Disponível em Turno Integral; Localização: Prédio 500 sala 503;
Capacidade: 8 professores; Recursos e Equipamentos: 8 mesas; 10 cadeiras; 8 computadores;
rede wireless; roteador banda larga; 2 armários; 1 telefone; ar condicionado. Sala de Professores
II/Sala da Coordenação: NUPILABRU/ Atendimento Discente; Disponível em Turno Integral;
Localização: Prédio 500 sala 505; Capacidade: 3 servidores; Recursos e Equipamentos: 3
mesas; 3 cadeiras; 3 computadores; rede wireless; roteador banda larga, 1 armário; 1 arquivo de
aço; ar condicionado; telefone.
3.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 4
Justificativa para conceito 4:Logo no 1º dia da visita virtual foi possível conhecer a sala da
Coordenação / Atendimento Discente (em torno de 10m2). Disponível em Turno Integral;
Localizada no prédio administrativo; Os recursos e Equipamentos: Mesas: 1; Cadeiras: 3;
Computadores: 1; Rede Wireless; Roteador Banda Larga; Armário: 1; Arquivo de Aço: 1; Ar
condicionado; Telefone.
3.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual
para todos os docentes do  curso. Considerar a sala coletiva de professores para os
docentes do primeiro ano do curso  (CST) ou dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

3

Justificativa para conceito 3:Sala comitiva dos professores de aquicultura, ficam 8
professores, cada um com sua sala de trabalho, com computadores, cadeiras estofadas, (4)
armários coletivos + gaveteiro na estação de trabalho, ar-condicionado. Há geladeira e cafeteira.
Há uma sala especial de atendimento aos alunos (reunião e microscopia?!). Há quadro branco e
ar-condicionado nessa sala. Impressora em outro local, via rede. 2 freezers. Armários para
guardar reagente químico.
3.4. Salas de aula.   Considerar as salas de aula para o primeiro ano do curso (CST) ou
para os dois primeiros anos (bacharelados/licenciaturas). 4

Justificativa para conceito 4:O campus possui 28 salas de aula que são utilizadas pelos
diversos cursos de graduação e pós-graduação. Todas as salas de aula (em torno de 150m2) são
dotadas de estrutura básica para a atividade acadêmica (mesas e cadeiras, quadro branco e/ou
verde e projetor multimídia). A sala de aula que nos foi apresentada fica no PREDIO 700, sala
701. Ao longo do corredor das salas, notou-se a presença de banheiros masculinos/femininos
grandes e amplos.
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática.   Considerar o laboratório de
informática, ou outro meio de acesso a equipamentos  de informática, para o primeiro ano
do curso (CST) ou para os dois primeiros anos  (bacharelados/licenciaturas).

4

Justificativa para conceito 4:Tem disponível na IES um laboratório de informática (PREDIO
700), bem iluminado, 01 quadro branco, computador do professor e com projetor disponível, 32
microcomputadores HP com sistema operacional Windows10 Pro, softwares de edição de texto
com Libre Office, acesso a Internet e programas básicos licenciados pela UNIPAMPA entre
outros de utilização livre. O funcionamento do laboratório é diário: manhã, tarde e noite.
Quando não estiver sendo utilizado para aula, os alunos poderão utilizá-lo para diferentes fins,
dando condições para que os mesmos utilizem para pesquisas e desenvolvimento de trabalhos
acadêmicos.
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3.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da
bibliografia básica para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

4

Justificativa para conceito 4:Foi apresentado Relatório de adequação das bibliográfica das
bibliografias básicas e complementares de cada unidade curricular do curso com parecer do
NDE (PROCESSO Nº 23100.011557/2021-86), adequado ao funcionamento do curso nos 2
primeiros anos. A consulta ao acervo da biblioteca bem como reserva de livros, pode ser feita
através do Portal Educacional, colocando login (RA ou e-mail) e senha. No PPC do curso prevê
o acesso a periódicos indexados de acesso livre relevantes na área e no site da instituição, no
espaço reservado para biblioteca, existe o acesso direto ao site de diferentes periódicos
nacionais da área. De acordo com a política de bibliotecas, o acervo deverá ser constantemente
avaliado pela CPA na avaliação institucional, e a partir dos resultados, o NDE do curso poderá
propor alterações e atualizações na bibliografia que forem pertinentes. A escolha dos títulos que
compõem as bibliografias básicas foi baseada em alguns critérios específicos, conforme citado
pelo bibliotecário: Qualidade técnica dos títulos; Relevância acadêmico-científica; Preferência
por aquisição de títulos na língua portuguesa (produção nacional ou tradução); Construção de
acervo equilibrado em todas as áreas do conhecimento; Adequação a implementação do projeto
pedagógico do curso.
3.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC).   Considerar o acervo da
bibliografia complementar para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros
anos (bacharelados/licenciaturas).

4

Justificativa para conceito 4:Foi apresentado Relatório de adequação das bibliográfica das
bibliografias básicas e complementares de cada unidade curricular do curso com parecer do
NDE (PROCESSO Nº 23100.011557/2021-86), adequado ao funcionamento do curso nos 2
primeiros anos. Parte deste acervo já está disponível, uma vez que vem sendo utilizado pelo
Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura. Dentre os livros que compõem a bibliografia
complementar dos componentes curriculares um fica disponível para consulta local enquanto os
demais podem ser retirados pelo prazo de até uma semana, sendo permitidas renovações caso
não exista reserva do livro por outro discente.
3.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. Considerar os laboratórios para
o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

3

Justificativa para conceito 3:Laboratório de informática. (Prédio 700) - Na chegada do
laboratório tem uma recepção. Há um técnico para auxiliar. O acesso é livre. Para os alunos, o
técnico pode ajudar quando necessário. Há necessidade de login e senha institucional. Horário
de funcionamento, de 07:30 manhã, tarde e noite 22:45. São 20 máquinas nessa sala. Há
impressoras, mas estão com a farmácia universitária (não estavam na sala). Há ar-condicionado
na sala. Cadeira estofadas. Teclado, mouse. Todos os computadores HP ou Dell. Todas com
Windows 10 PRO e pacote office. 4 gigas de memória RAM, AMD Phenom II X3 3.2GHz. Se
precisar um software com licença livre, o técnico pode fazer a instalação. Instalações físicas
boas. Tem um projeto também, com projeção na própria parede. Quando em aula prática com o
professor, os alunos podem utilizar os laboratórios da biblioteca (+ 20 biblioteca). Há 2
computadores com teclado adaptado (mas não instalados, ficam na biblioteca). Todos
patrimoniados. Laboratório de física: (Prédio 600) Identificação das normas gerais.
Identificação dos professores responsáveis e dos técnicos. Portas de segurança, abrindo para
fora corretamente. Sala com ar-condicionado. Boa iluminação. Há projetos (data-show Epson,
lousa digital) + quadro branco. Bancos altos de madeira e mesas. Há bancadas de mármore e
alguns equipamentos. Gerador de condução elétrica. Banco óptico com diferentes lentes.
Testadores de lei de Hook. Equipamentos para magnetismo (para física III). Voltimetros,
amperímetros. Capacidade para 30 alunos na bancada. As turmas são divididas para as aulas
práticas em 2 ou 3. Então, ao invés de 50 alunos, ficam com 15 a 20 alunos.
3.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. Considerar os laboratórios
para o primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

5
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Justificativa para conceito 5:À respeito dos laboratórios didáticos de formação específica,
foram verificados vários deles e iremos citar alguns deles: 1) NUPILABRU (ictiologia,
limnologia, aquicultura da bacia do rio Uruguai)= Pesquisa de peixes da bacia do rio Uruguai.
Triagem inicial. Análise de água com parâmetro portátil, Condutivimetro, pH de bancada e um
espectrofotômetro, microscópio invertido e uma lupa. Ambos podem ser conectados ao
computador para fazer medições. Há computador no laboratório. Geladeira para reagentes. Há
amostras de peixes da bacia do rio Uruguai. Há armário para reagentes. Há espaço para
experimentos em aquários com toxicologia. Tiago é o técnico de laboratório. O laboratório
anteriormente era do curso de biologia da PUC. As amostras a maior parte foram herdadas.
Mesas de inox, com paquímetro, microscópios com visor, e balanças de precisão. Freezer
horizontal. Estufa. 2) Laboratório de Microbiologia Geral e Clinica (211)= 20 microscópios +
reservas que podem ser utilizados em bancadas laterais (Olympus); 2 incubadoras; 1 autoclave
vertical; 10 bicos de bulsen + alça de platina; Vidrarias; Camara de fluxo; Reagentes, Etc. 3)
Laboratório de águas: Capela; Balanças de precisão (3x); Estereomicroscópio; Bancada central;
Destilador de água; Estufa de secagem de vidrarias; Pias para lavagem do material; phMetro;
Homogeneizador de amostras; Centrifuga; Dissecadores; Reagentes são guardados em bancadas
embaixo das pias, aberto. Perigoso. Armário com vidrarias; Pipetas e micropipetas;
Turbidimetro (turbidez da água) / Condutivimetro; Espectrofotometro; Específico para o curso
esse laboratório. 4) O Professor Giovani (professor responsável pelo CTPA) e Prof. Jefferson,
nos apresentou o Centro de Tecnologia em Pesca e Aquicultura (CTPA), onde são desenvolvidas
tecnologias de cultivo de organismos aquáticos em diferentes sistemas de produção, agregação
de valor ao pescado, monitoramento ambiental, avaliações da bacia hidrográfica do rio Uruguai,
dinâmica de populações e estudos de biologia e ecologia de organismos aquáticos. um excelente
laboratório que está sendo construído/expansão, e será utilizado para todas as disciplinas. Com a
construção de seis pavilhões que serão destinados às atividades de piscicultura de corte,
aquicultura ornamental, carcinicultura e ranicultura. Cada pavilhão será composto por área seca
com laboratório, escritório, copa/cozinha banheiros com acessibilidade e depósito e área
molhada, com estruturas para manutenção, reprodução e produção de formas jovens. 5)
Laboratório de Biologia e Diversidade Animal (Prédio: 425 A), identificado em braile também.
Normas gerais de uso. 4 bancadas. Bancos em madeira. Capacidade para 24 alunos por vez.
Coleção de animais para dissecação / amostra (bem diversificada). Banho maria, capela, estufa,
autoclave vertical, destilador, data show, ar-condicionado. Armários e freezer. Há 5 lupas e 5
microscópio, sendo 1 de cada para professores (Zeiss). Além de ligação na câmera para projetar
aos alunos. Balança analítica de precisão com 3 casas decimais. Há vidrarias para as aulas,
como balões volumétricos, placa de Petri, pinças, etc.
3.10. Laboratórios de ensino para a área de saúde.   Obrigatório para os cursos da área de
saúde, desde que contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos. NSA

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

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

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

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

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

NSA
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Justificativa para conceito NSA:Não se Aplica.
Dimensão 4: Considerações finais.

4.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
Me. André Sellaro Frigoni - Ponto Focal
Dr. Argus Cezar da Rocha Neto 
4.2. Informar o número do processo e da avaliação.
Avaliação: 155842 
Nº do processo: 201905744
4.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência).
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA
Endereço: Rod. BR 472 KM 592 Nº: s/n CEP: 97500-970 
Uruguaiana/RS
4.4. Informar o ato autorizativo.
O ato autorizativo para criação do curso de Engenharia de Aquicultura se deu a partir do de ad
referendum do presidente do conselho universitário da Universidade Federal do Pampa (processo
número 23100.000147/2019-95), em 27 de março de 2019.

Por sua vez, a Universidade Federal do Pampa tem como atos legais autorizativos:

- Pleito de instituição federal de ensino superior na região "localizada na metade sul do estado": ato
público anunciado em 27 de julho de 2005;
- Projeto lei número 7.204/2006 (congresso nacional): proposta de criação da UNIPAMPA;
- 16 de março de 2007: criação da comissão de implantação da UNIPAMPA;
- 11 de janeiro de 2008 promulgada a lei número 11.640: instituiu a Fundação Universidade Federal
do Pampa (UNIPAMPA);

4.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas pretendidas.
ENGENHARIA DE AQUICULTURA
Bacharelado
Presencial
Número de vagas (pretendidas ou autorizadas): 50
4.6. Explicitar os documentos utilizados como base para avaliação (PDI e sua vigência; PPC;
Projeto de Autoavaliação e demais relatórios da IES).
- Regimento Geral da IES
- Regulamento de estágio supervisionado
- Regulamento de atividades complementares
- Regulamento de trabalho de conclusão de curso (TCC)
- Projeto de incentivo a pesquisa - Iniciação científica
- Politicas de acessibilidade
- Projeto e regulamentação de monitorias
- Regulamento da CPA
- Regulamento, atas do núcleo docente estruturante (NDE)
- Portaria de nomeação da coordenação do curso
- Relatório de estudos sobre o corpo docente
- Pasta no FTP com documentação docente
- Plano de ação e regulamento do colegiado do curso
- Plano de ação e normas de utilização dos laboratórios
- Relatório de adequação bibliográfica feito pelo NDE
- Plano de gestão e regulamento da biblioteca
4.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.
A comissão de avaliação designada, por meio do ofício circular CGACGIES/DAES/INEP/MEC
Brasília, 13 de junho de 2021, constituída pelos professores: André Sellaro Frigoni (ponto-focal) e
Argus Cezar da Rocha Neto, realizaram a avaliação n. 155842, Processo e-MEC n.:201905744, para
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ato de autorização do Curso de Bacharelado em Engenharia de Aquicultura em Uruguaiana-RS,
localizada no Endereço: Rod. BR 472 KM 592 Nº: s/n Cep: 97500-970 - Uruguaiana/RS. A avaliação
virtual foi realizada no período de 12/07/2021 e 13/07/2021.

A comissão registrou as considerações sob cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os
requisitos legais, todos integrantes deste relatório e, considerando também, os referenciais de
qualidade na legislação vigente (Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
e este instrumento), e apresenta, abaixo as seguintes considerações em cada uma das dimensões
integrantes:

- Dimensão Didático-Pedagógica
A organização didático-pedagógica do curso foi construída aliando as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Engenharia de Aquicultura com as políticas da IES, as quais constam no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Para tanto, os objetivos do curso e o perfil do
profissional e egresso visam atender as DCNs desenvolvendo as habilidades e competências para
promover a formação de profissionais demandados pela sociedade. Portanto em linhas gerais a
Dimensão apresentou uma boa qualidade, se destacando a Metodologia em benefício ao ensino-
aprendizagem, os programas e projetos ao apoio discente e a gestão do curso e os processos de
avaliação interna e externa. As atividades da CPA são Institucionalizadas e apresentam um histórico
de melhorias, desde que adotada e regulamentada na IES. O PPC e o PDI apresentaram informações
relativas às suas delegações subjugadas ao Instrumento de Avaliação.

- Dimensão Corpo Docente
O coordenador do curso possui graduação e Doutorado em Engenharia Civil, área de Estruturas, pela
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com período Sandwich na "École Polytechnique de
Montréal" (Québec - Canadá). Possui Mestrado em Engenharia Civil, área de Estruturas, pela UFSC e
Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.
Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Análise de Estruturas. Todos os
professores que ministram aulas no curso possuirão titulação de doutor e regime de contratação
integral (40 horas) com dedicação exclusiva, além disso os docentes dispõem de horário para auxiliar
na gestão do curso, participação em órgãos colegiados e organização e atuação em atividades ligadas à
docência, porém fora de sala de aula. Foi observado que todos do quadro de docentes ou tem
experiência profissional ou tem curso de formação para atuar nessa modalidade de ensino.

- Dimensão Infraestrutura
De maneira geral, a IES possui infraestrutura adequada para aulas teóricas e práticas, apresentou
laboratórios específicos satisfatórios para a formação do discente e em razão do número de alunos
previstos, inclusive o Centro de Tecnologia em Pesca e Aquicultura (CTPA), onde são desenvolvidas
tecnologias de cultivo de organismos aquáticos. A biblioteca esta passando por reformas, possui
acessibilidade e estrutura física adequados. A biblioteca possui um acervo de bibliografias básicas e
complementares devidamente tombado, dispondo de acervo virtual adquirido e de livre acesso aos
discentes e docentes. Todas as salas de aula possuem quadro branco e espera para equipamento
“Datashow”, são climatizadas e bem iluminadas, as carteiras são do tipo escolar, todas as salas
possuem espaços reservados a pessoas com deficiência

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 :
De acordo com a comissão, consideramos que a avaliação transcorreu dentro da sua normalidade, foi
seguida a agenda previamente estabelecida e acordada com a IES com reuniões e visita virtuais às
instalações da IES. Durante a avaliação foram conferidos todos os documentos cadastrados pela IES pelo
portal eletrônico, bem como outras documentações postados no FTP pela IES como subsídios para a
avaliação dos indicadores. 

Além da documentação, a comissão se utilizou de informações coletadas nas reuniões com dirigentes,
docentes, NDE, CPA e Colegiado, acerca da compreensão e do conhecimento dos mesmos sobre o
funcionamento da IES e do curso. Foram realizadas visitas virtuais em todas as dependências do prédio
principal da IES. 

É importante ressaltar que em todo período da avaliação a direção estava à disposição para auxiliar ou
esclarecer dúvidas. Finalizando, enfatizamos que todos os conceitos atribuídos pela comissão foram
discutidos até que se chegasse a uma consenso e depois revisados.

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA
4,11 4


