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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação:

Protocolo: 201930414
Código MEC: 1833163

Código da
Avaliação: 162246

Ato Regulatório: Autorização
Categoria

Módulo: Curso

Status: Finalizada
Instrumento: 298-Instrumento de avaliação de cursos de graduação - Autorização (presencial)

Tipo de
Avaliação: Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA
Endereço da IES:
46098 - Campus Caçapava do Sul - Av. Pedro Anunciação, 111 Vila Batista. Caçapava do Sul - RS. 
CEP:96570-000
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
ENGENHARIA DE MINAS
Informações da comissão:

N? de
Avaliadores : 2

Data de
Formação: 29/09/2021 19:08:58

Período de
Visita: 18/10/2021 a 19/10/2021

Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
Thiago de Loiola Araújo e Silva (00384398162) -> coordenador(a) da comissão
Emiliano Silva Costa (08007904646)
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Empregatício
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Aline Lopes Balladares Doutorado Integral Estatutário
André Martins Alvarenga Doutorado Integral Estatutário
Anelise Marlene Schmidt Doutorado Integral Estatutário
Carolina Ferreira De Matos Doutorado Integral Estatutário
CASSIA MICHELE VIRGINIO DA SILVA Especialização Integral Estatutário
Cristiane Heredia Gomes Doutorado Integral Estatutário
Daniela de Rosso Tolfo Doutorado Integral Estatutário
DELIA DEL PILAR MONTECINOS DE
ALMEIDA Doutorado Integral Estatutário

DIOGO PEIXOTO CORDOVA Doutorado Integral Estatutário
Everton Frigo Doutorado Integral Estatutário
EZEQUIEL GALVAO DE SOUZA Doutorado Integral Estatutário
Felipe Guadagnin Doutorado Integral Estatutário
IGOR MAGALHAES CLEMENTE Doutorado Integral Estatutário
Italo Gomes Gonçalves Doutorado Integral Estatutário
José Waldomiro Jimenez Rojas Doutorado Integral Estatutário
Luciana Arnt Abichequer Doutorado Integral Estatutário
Luis Eduardo De Souza Doutorado Integral Estatutário
Luiz Delfino Teixeira Albarnaz Mestrado Integral Estatutário
MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN Doutorado Integral Estatutário
Marcus Vinicius Aparecido Gomes De Lima Doutorado Integral Estatutário
Maria Lucia Pozzatti Flores Doutorado Integral Estatutário
Mateus Guimaraes Da Silva Doutorado Integral Estatutário
MAXIMILIAN FRIES Doutorado Integral Estatutário
Meise Priscila De Paiva Doutorado Integral Estatutário
MIGUEL GUTERRES CARMINATTI Doutorado Integral Estatutário
Moises Razeira Doutorado Integral Estatutário
Rafael Matias Feltrin Doutorado Integral Estatutário
Reginaldo Fabiano da Silva Afonso Mestrado Integral Estatutário
REGIS SEBBEN PARANHOS Doutorado Integral Estatutário
RICARDO MACHADO ELENSONHN Doutorado Integral Estatutário
Suene Bernardes Dos Santos Doutorado Integral Estatutário
Tiago Rafael Gregory Doutorado Integral Estatutário
Vicente Guilherme Lopes Doutorado Integral Estatutário
Vinícius de Abreu Oliveira Doutorado Integral Estatutário
VINICIUS MATTE Doutorado Integral Estatutário
Vitalino Cesca Filho Doutorado Integral Estatutário
ZILDA BARATTO VENDRAME Doutorado Integral Estatutário

 

CATEGORIAS AVALIADAS
ANÁLISE PRELIMINAR
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1. Informar nome da mantenedora.
Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA
2. Informar o nome da IES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.
Lei de Criação: Lei 11.64011, 11 de janeiro de 2008.

Natureza Jurídica: Fundação Federal

Campus Caçapava do Sul – Engenharia de Minas
Av. Pedro Anunciação, 111 Vila Batista
CEP: 96570-000
Caçapava do Sul, RS.
4. Descrever o perfil e a missão da IES.
A criação da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) foi fruto da reivindicação da comunidade da
região da Campanha e Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul e das políticas de
interiorização, ampliação e renovação das Instituições Federais de Educação Superior, promovidas por
iniciativas governamentais desde meados de 2003. 
A Unipampa, desde a sua criação, tem por missão promover a educação superior de qualidade, com
objetivo de formar sujeitos comprometidos e capacitados para atuarem em prol do desenvolvimento
regional, nacional e internacional. A Mesorregião do Sudeste Rio-Grandense, onde o Campus
Caçapava do Sul da Unipampa está instalado, consiste em uma das regiões do estado com menores
índices de desenvolvimento humano. Nesse contexto, a Unipampa tem papel importante e
responsabilidade em contribuir com o desenvolvimento econômico e social dessa região e com a
integração e o desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina.
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.
A justificativa para a criação do curso apresentada pela IES se baseia nos eixos sociais, ambientais e
econômico da região, do Rio Grande do Sul e do Brasil. No contexto socioeconômico, foi apresentado
as oportunidades que a atividade mineral proporciona enquanto atividade geradora de renda, emprego
e desenvolvimento econômico. Dentro do contexto social, a oportunidade de capacitar profissionais
em uma área escassa no Brasil, alinhada ao desenvolvimento cientifico e tecnológico da região. Além
disso, segundo a IES, o curso de Engenharia de Minas da Unipampa seria o único, dentre os cursos
ofertados por universidades da região sul do país, com ingresso 100% via Sisu. No presente caso,
ainda se antecipa a atração de alunos das regiões norte, sudeste e nordeste, onde a atividade de
mineração é mais popular.

Desta forma, a criação do curso é coerente com o contexto socioeconômico e ambiental da 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 criação da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) foi fruto da reivindicação da comunidade da
região da Campanha e Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul e das políticas de
interiorização, ampliação e renovação das Instituições Federais de Educação Superior, promovidas por
iniciativas governamentais desde meados de 2003. A Unipampa, desde a sua criação, tem por missão
promover a educação superior de qualidade, com objetivo de formar sujeitos comprometidos e
capacitados para atuarem em prol do desenvolvimento regional, nacional e internacional. A
Mesorregião do Sudeste Rio-Grandense, onde o Campus Caçapava do Sul da Unipampa está
instalado, consiste em uma das regiões do estado com menores índices de desenvolvimento humano.
Nesse contexto, a Unipampa tem papel importante e responsabilidade em contribuir com o
desenvolvimento econômico e social dessa região e com a integração e o desenvolvimento da região
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de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina.

O reconhecimento das condições regionais, aliado à necessidade de ampliar a oferta de ensino superior
gratuito e de qualidade nesta região motivou a proposição dos dirigentes dos municípios da área de
abrangência da Unipampa a pleitear, junto ao Ministério da Educação, uma Instituição Federal de
Ensino Superior. Em novembro de 2005 foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica entre o
Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de
Pelotas (UFPel) pela implantação da nova universidade (Consórcio Universitário da Metade Sul). A
Unipampa foi estabelecida em dez cidades, com formato multicampi, e sede no município de Bagé, à
Rua General Osório, nº 900, Centro - CEP 96400-100. Em setembro de 2006, as atividades
acadêmicas tiveram início nos campi vinculados à UFPel e, em outubro do mesmo ano, nos campi
vinculados à UFSM. Em janeiro de 2008 a Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) foi
criada pela Lei 11.640, com objetivos 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 (BRASIL, 2008, p.1).

A Unipampa é constituída pelos Campi de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui,
Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. A Instituição é dotada de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, observada a
Legislação vigente, o Estatuto, bem como seus regimentos gerais e específicos, que compõem a
estrutura institucional e as resoluções de seus órgãos colegiados.
Neste ano de 2019 são ofertados na Unipampa, 70 cursos de graduação, entre bacharelados,
licenciaturas e cursos superiores em tecnologia, com 2.321 vagas disponibilizadas anualmente. Das
quais 1.019 vagas por ampla concorrência, 130 vagas destinadas as políticas de ações afirmativas e
1.172 vagas ofertadas no SISU - Lei no 12.711/2012. A Unipampa oferece 35 cursos de
especialização, sendo dois no Campus Caçapava do Sul, e 22 cursos de pós-graduação em nível de
Mestrado ou Doutorado, sendo que o Campus Caçapava do Sul abriga o Programa de Pós-Graduação
em Tecnologia Mineral (PPGTM) e o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
(PROFMAT).
7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).
Bacharel em Engenharia de Minas.
8. Indicar a modalidade de oferta.
Presencial
9. Informar o endereço de funcionamento do curso.
Campus Caçapava do Sul – Engenharia de Minas
Av. Pedro Anunciação, 111 Vila Batista
CEP: 96570-000
Caçapava do Sul, RS. Fone: (55)32819000
10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.
A IES já oferta até então o Curso Superior de Tecnologia em Mineração desde 2009, com o objetivo
de capacitar a mão de obra local para atuar nas empresas de mineração da região. Considera-se que
este objetivo tenha sido parcialmente atingido com alguns egressos pelo fato de terem se inserido no
corpo técnico das
empresas locais. No entanto, pelo caráter inédito da nova profissão, percebe-se ainda claramente uma
reserva tanto das empresas, por desconhecerem o perfil deste profissional, quanto dos órgãos de classe
(CREA), pelo sombreamento de atribuições com geólogos e engenheiros de minas e mesmo técnicos
em mineração.

Sendo assim, entende-se que a criação de um curso de Engenharia de Minas e a consequente
descontinuidade de oferta para ingresso do Curso de Tecnologia em Mineração apresentaria diversas
vantagens, apresentando características com potencial para aumentar o número de ingressantes e
concluintes, além da mais fácil colocação de seus egressos no mercado e a maior aceitação por parte
dos órgãos de classe.
11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam).
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Foi observa o uso da Resolução CNE/CES nº 02/2019 institui Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso
de Graduação em Engenharia na construção do PPC do referido curso.
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.
Não se aplica.
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.
Período integral.
16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.
A carga horária total em horas (60 minutos), será de 4005h
17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.
O tempo minimo para a integralização do curso é de 10 semestre e máximo de 20 semestres.
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.
A coordenadora do curso possui doutorado (2017) e mestrado (2012) pelo Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (PPGE3M-UFRGS). Engenheira de Minas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2009).
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.
IQCD = (5D + 3M + 2E + 1G) /(D + M + E + G)

IQCD = (5*31+ 3*3)/ 34 = 4,82.
20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
São 3 mestres e 31 doutores.
21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.
Não se aplica.
22. Informar previsão de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória
ou optativa.
A disciplina de Libras será ofertada de forma optativa.
23. Explicitar previsão de oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes
profissionais.
São ofertadas as seguintes modalidades:

Programa de Estudantes-Convênio: matrícula destinada à estudante estrangeiro mediante convênio
educacional e cultural firmado entre o Brasil e os países conveniados.

Mobilidade acadêmica interinstitucional: permite ao discente de outras IES cursar componentes
curriculares da UNIPAMPA, como forma de vinculação temporária pelo prazo estipulado pelo
convênio assinado entre as Instituições.

Ú
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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.
Os egressos serão avaliados pelo SINAES e pelo mercado, este constituído pelas instituições de
ensino superior, indústrias e pelos programas de pós-graduação de destino dos estudantes formados
pelo Curso de Engenharia de Minas da UNIPAMPA. A avaliação por parte do mercado (instituições
de ensino superior e de pesquisa, indústrias e cursos de PG) será efetuada por meio de instrumentos
enviados às instituições, aonde os egressos vierem a atuar. Para complementar as informações
recebidas, deverá ser criado um cadastro de ex-alunos do Curso de Engenharia de Minas mantido pela
Coordenação do Curso. Os alunos egressos serão contatados via correio eletrônico ou plataforma
Lattes do CNPq e estimulados a divulgar informações sobre sua atuação profissional e titulação.

A UNIPAMPA também possui um Programa de Acompanhamento do Egresso (PAE), instituído a
partir de 2019 e em fase de aprovação nas instâncias institucionais. Este programa prevê que a
Comissão de Curso possa divulgar a política de acompanhamento de egressos aos alunos,
principalmente aos formandos.
26. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for
o caso.
Não se aplica.

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 3,93

1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4
Justificativa para conceito 4:O avaliado prevê o uso de técnicas de ensino tradicionais
mescladas com abordagens inovadoras. As abordagens inovadoras consistem em métodos ativos
de ensino aprendizagem, como Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning -
PBL), métodos de sala de aula invertida, uso de ferramentas virtuais interativas, realidade
virtual e realidade aumentada, entre outros. Essas ferramentas são utilizadas tanto em campo
quanto em sala de aula. Além disso, a IES mantenedora já possui experiência em projetos de
pesquisa e extensão inovadores e participativos, possuindo experiência no desenvolvimento de
novas tecnologias voltadas para a área da engenharia.
1.2. Objetivos do curso. 4
Justificativa para conceito 4:O objetivo do curso aborda o crescimento e desenvolvimento
regional, estando explicito no seguinte texto: VII) colocar no mercado local, das empresas
mineradoras de calcário e agregados para a construção civil, além de minas de minerais
metálicos que vierem a ser instaladas na região, profissionais capacitados a aplicar e promover
tecnologias que desenvolvam e organizem o setor, promovendo seu crescimento ordenado e de
acordo com as regulamentações referentes à preservação e recuperação ambiental;
1.3. Perfil profissional do egresso. 3
Justificativa para conceito 3:O perfil do egresso presente no PPC não prevê uma articulação
direta com as necessidades locais e/ou regionais. Esperava-se que o mesmo apresentasse um
local ou região especifica que demandasse uma atuação direta ou indireta do egresso do curso.
1.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para
Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 2

Justificativa para conceito 2:A IES oferta a disciplina de LIBRAS de forma optativa e inserida
nas Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCG), mas não prevê dentro
do curso em análise a articulação da prática com a teoria técnica da atividade de mineração.
1.5. Conteúdos curriculares. 5
Justificativa para conceito 5:Os conteúdos curriculares previstos no PPC abordam as áreas de
meio ambiente, Direitos Humanos, Étnico - Racial. Além disso, o PPC também aborda a
possibilidade de uma flexibilização curricular, permitindo ao acadêmico se dedicar a uma área
mais afim. Dessa forma, dentro da temática do curso, é possível se especializar em uma área de
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mais afinidade. Além disso, o PPC abrange o uso de metodologia mais inovadora e tecnológica
dentro das disciplinas ofertadas.
1.6. Metodologia. 4
Justificativa para conceito 4:A IES possui um prédio com salas de aula e laboratórios
especializadas no ensino, pesquisa e extensão voltados para a atividade mineradora. Dessa
forma, desde o início do curso, o acadêmico já possui o contato com tecnologias e práticas
voltadas para a atividade mineradora.
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).

3

Justificativa para conceito 3:O estágio supervisionado, obrigatório e voluntário estão
contemplados no PPC do curso, constando sua carga horária e o regulamento do processo de
estágio.
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:O PPC do curso avaliado contempla as atividades
complementares, sua divisão em categorias, carga horária e também o processo de solicitação
das mesmas por parte do acadêmico. As categorias contempladas abrangem uma diversidade de
atividades ampla, abrangendo as mais variadas áreas sociais, educacionais e econômicas.
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:Fica contemplado o regulamento do TCC e também o regimento
para a entrega do mesmo na biblioteca e respectiva publicação na mesma.
1.12. Apoio ao discente. 4
Justificativa para conceito 4:Segundo a análise do PPC do curso, a IES desenvolve os
seguintes programas de assistência estudantil, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e
Comunitários: Programa de Apoio ao Ingressante; Plano de Permanência (PP), constituído pelos
Programas de Alimentação Subsidiada Talheres do Pampa, Programa de Moradia Estudantil
João de Barro, Programa de Apoio ao Transporte e Programa de Auxílio Creche; Política de
Assistência Estudantil para discentes indígenas e quilombolas; Programa de Apoio à
Participação Discente em Eventos (PAPE); Programa de Apoio Emergencial (extrema
vulnerabilidade socioeconômica); Programa de Apoio Social e Pedagógico (PASP) para
acompanhamento a estudantes das ações afirmativas e beneficiários do Plano de Permanência
(PP); e Programa de Participação de Mobilidade Acadêmica para auxílio em período de
Mobilidade Acadêmica. Além disso, a IES possui programas de Intercâmbio para mobilidade
acadêmica.
1.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 4
Justificativa para conceito 4:A gestão do curso aborda uma avaliação contínua da
infraestrutura, dos docentes e dos egressos. Essa avaliação conta com a participação da
Comissão Local de Avaliação, dessa forma garantindo que os resultados, sugestões e demais
ações tenham a participação da comunidade acadêmica.
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
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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:Em análise do PPC e através da avaliação virtual in loco, foi
verificado que a IES garante o atendimento e fornecimento de materiais didáticos através de
plataformas virtuais que permitem a interatividade entre os docentes e discentes do curso.
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:O acompanhamento do processo de aprendizagem envolve os
aspectos das aulas práticas, teóricas, atividades de campo e extra classe. Além disso, é
apresentada a possibilidade de atividades de recuperação ao discente. Dessa forma, o curso em
análise abrange várias possibilidade de avaliação do aprendizado do acadêmico, de forma a não
se prender apenas à teoria observada em sala de aula.
1.20. Número de vagas. 5
Justificativa para conceito 5:O número de vagas ofertado foi pensado de forma a abarcar, com
qualidade, os processos de ensino, pesquisa e extensão propostos no PPC do curso, de forma a
não sobrecarregar os docentes nas suas atividades e também não saturar o mercado regional
com excessivo número de profissionais.
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 3,38

2.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 1
Justificativa para conceito 1:Para o curso analisado (bacharel em Eng. de Minas) não há NDE
estruturado.
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
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2.3. Regime de trabalho do coordenador de curso. 3
Justificativa para conceito 3:O regime de trabalho do coordenador do curso permite o
atendimento a todas as demandas atribuídas ao cargo. O mesmo também é presidente do
colegiado do curso.
2.4. Corpo docente. 3
Justificativa para conceito 3:Foi constatado no relatório apresentado e em conversa com os
docentes do curso que existe relação entre a titulação do corpo docente e as atividades de
ensino, pesquisa e extensão propostas pela IES na criação do curso.
2.5. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5
Justificativa para conceito 5:O regime de trabalho do corpo docente (dedicação exclusiva)
permite o desenvolvimento das atividade de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma,
permitindo atender ao curso de forma plena nas demandas apresentadas ao longo do curso.
2.6. Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da docência
superior).   NSA para cursos de licenciatura. 4

Justificativa para conceito 4:Em análise da documentação e em reunião com o corpo docente
da IES, foi constatado que o mesmo está atualizado quanto às novas metodologias e tecnologias
da área de mineração. Constatou-se que os professores do curso possuem contato direto com as
empresas de mineração da região, permitindo que tenham acesso às metodologias mais
atualizadas quanto à atividade de mineração e repassando esse conhecimento mais atualizado
aos acadêmicos do curso.
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

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica
2.8. Experiência no exercício da docência superior. 3
Justificativa para conceito 3:Os docentes do curso apresentam larga experiência na docência
superior, permitindo que os mesmos apliquem metodologias eficientes e também identificando
as melhores atividades a serem desenvolvidas para o melhor aprendizado dos alunos.
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. 3
Justificativa para conceito 3:Em análise documental e em conversa com o colegiado do curso,
foi constatado a periodicidade das reuniões do colegiado, seu regulamento e os membros.
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:Foi constada a produção cientifica em análise documental e dos
curricula lattes dos docentes.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 3,63

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).

3

Justificativa para conceito 3:No tour virtual pode-se observar que os espaços de trabalho para
docentes em tempo integral viabilizam ações acadêmicas, como planejamento didático-
pedagógico, ainda, atendem às necessidades institucionais e possuem recursos de tecnologias da
informação e comunicação, como por exemplo, computadores, impressora e ramal. Ressalta-se
que os espações são compartilhados por 2 ou 3 docentes, o que restringe a privacidade para o
uso dos recursos.
3.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 4
Justificativa para conceito 4:Verificou-se por meio do tour virtual que o espaço de trabalho da
coordenação viabiliza as ações acadêmico administrativas, possui equipamentos adequados às
atividades, como computador e impressora compartilhada, atende às necessidades institucionais
e o espaço permite o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade. Ressalta-se que não
foi verificado infraestrutura tecnológica diferenciada.
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).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica visto que os docentes possuem seus próprios
espaços de trabalho.
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:A IES disponibilizará salas para o curso de Engenharia de Minas,
com a capacidade adequada para a demanda. Verificou-se que as salas possuem ventilação e
iluminação, possui projetor fixo, o espaço permite apresentação de trabalhos, atividades em
grupo, e diversas formas de disponibilizar o mobiliário para as mais diversas práticas sugeridas
pelo docente, as salas contam acesso a internet e possuem quadros brancos em bom estado de
conservação para o desenvolvimento dos trabalhos dos docentes.
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:Verificou-se que o laboratório de informática disponibiliza
equipamentos que podem ser utilizados pelos discentes, atende às necessidades institucionais e
do curso em relação à disponibilidade dos mesmos, o espaço possui sistema de iluminação,
ventilação natural e ar condicionado, o que oferece conforto aos usuários, ainda, possui internet
com estabilidade e velocidade de acesso e à rede sem fio, o espaço físico é adequação às
atividades, os equipamentos possuem hardware e software atualizados. Não foi verificado
nenhum documento referente à avaliação periódica de adequação, qualidade e pertinência do
laboratório.
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).

2

Justificativa para conceito 2:Em análise documental, verificou-se que o acervo físico da
bibliografia básica está tombado e informatizado, o acervo virtual possui contrato que garante o
acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. Verificou-se
ainda que o acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos
conteúdos descritos no PPC e está atualizado. O acervo está referendado por relatório de
adequação, porém o relatório não está assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em
cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de
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outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso)
disponível no acervo. Ressalta-se que não há NDE para o curso de Engenharia de Minas.
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).

2

Justificativa para conceito 2:Em análise documental, verificou-se que o acervo físico da
bibliografia complementar está tombado e informatizado, o acervo virtual possui contrato que
garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES.
Verificou-se ainda que o acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às
unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado. O acervo está
referendado por relatório de adequação, porém o relatório não está assinado pelo NDE,
comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, entre o número de
vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de
exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. Ressalta-se que não há
NDE para o curso de Engenharia de Minas.
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).

5

Justificativa para conceito 5:Verificou-se que os laboratórios didáticos de formação básica
atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança. Os espaços apresentam conforto, contando com sistema
de iluminação e ventilação natural. Há manutenção periódica no espaço e equipamentos. Os
laboratórios contam com serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias
da informação e comunicação (quadros brancos, projetores e computadores) adequados às
atividades a serem desenvolvidas, e possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos
condizentes com os espaços físicos e o número de vagas. Ressalta-se que no Projeto de
Autoavaliação Institucional, é previsto avaliação periódica (Eixo 5: Infraestrutura Física) cuja
avaliação, de acordo com relatos da CPA e Coordenação do curso deverá ser pertinente quanto
às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, cujos resultados serão
utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da
demanda existente e futura e das aulas ministradas.
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

Justificativa para conceito 5:Verificou-se que os laboratórios didáticos de formação específica
atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança. Os espaços apresentam conforto, contando com sistema
de iluminação e ventilação natural. Há manutenção periódica no espaço e equipamentos. Os
laboratórios contam com serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias
da informação e comunicação (quadros brancos, projetores e computadores) adequados às
atividades a serem desenvolvidas, e possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos
condizentes com os espaços físicos e o número de vagas. Ressalta-se que no Projeto de
Autoavaliação Institucional, é previsto avaliação periódica (Eixo 5: Infraestrutura Física) cuja
avaliação, de acordo com relatos da CPA e Coordenação do curso deverá ser pertinente quanto
às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, cujos resultados serão
utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da
demanda existente e futura e das aulas ministradas.
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
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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

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

4.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
Avaliadores

Thiago de Loiola Araújo e Silva (Ponto Focal)

Emiliano Silva Costa
4.2. Informar o número do processo e da avaliação.
Processo 201930414

Avaliação 162246
4.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência).

Nome
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

Endereço

Campus Caçapava do Sul – Engenharia de Minas
Av. Pedro Anunciação, 111 Vila Batista
CEP: 96570-000
Caçapava do Sul, RS.

4.4. Informar o ato autorizativo.
Não se aplica pois a referida avaliação é para a autorização de curso.
4.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas pretendidas.
Nome do Curso 
Engenharia de Minas

Grau
Bacharelado

Modalidade
Presencial integral

Número de Vagas
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25

4.6. Explicitar os documentos utilizados como base para avaliação (PDI e sua vigência; PPC;
Projeto de Autoavaliação e demais relatórios da IES).
Foram utilizados os seguintes documentos:

PDI - 2019 - 2023

PPC do Curso

ATAS de reuniões do colegiado do Curso;

Vídeos institucionais

Projeto de Autoavaliação Institucional - 2018 - 2020

Documentos diversos pertinentes à Biblioteca

Documentos diversos pertinentes à CPA

Relatório de Adequação de bibliografia por componente curricular

Regimentos dos laboratórios

4.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.
A análise a seguir foi realizada baseada na análise documental, em reuniões com a comunidade
acadêmica e também baseada no tour virtual realizado pela IES:

Organização didático pedagógica

Observa-se que a para a criação do curso de Eng. de Minas, foi observada uma demanda local de um
profissional mais capacitado do que o Tecnólogo em Mineração e também para atender a um mercado
regional carente pelo profissional Eng. de Minas. Com uma grande estrutura já utilizada para o curso
de Tecnólogo, a IES observou a possibilidade de migrar (ou transformar) o curso de mineração em
Eng. de Minas. E o que se destacou durante a avaliação foi a capacidade técnica da IES em construir
um PPC atualizado e antenado às mudanças pelas quais o Brasil e a atividade mineradora está
passando. Isso fica bem observado na estrutura curricular, permitindo que o egresso, no momento de
sua formação, já tenha contato com as tecnologias mais atuais na atividade mineradora. A única
ressalva neste ponto é a ausência da disciplina de LIBRAS de forma obrigatória, contrariando uma
tendência nacional na criação de novos cursos.
Ainda dentro desta dimensão, a forma como é construído o TCC e os processos de avaliação interna e
externa se destacam, uma vez que os mesmos tem a participação da comunidade externa, seja no
desenvolvimento de trabalhos ou na participação em ações desenvolvidas pela IES. 
O número de vagas (25) a principio pode parecer pequeno para o porte do curso. Mas, durante a
avaliação, percebe-se que foi a quantidade ideal. Dessa forma, as atividades de ensino, pesquisa e
extensão não ficarão sobrecarregadas ao corpo docente e/ou a gestão da IES, uma vez que o curso de
Eng. de Minas demanda demasiada atenção para o seu desenvolvimento.

Corpo Docente e tutorial

Com 34 professores, sendo sua grande maioria (31 professores) com o título de doutorado, o curso de
Eng. de Minas apresenta um corpo docente robusto, com espertise em pesquisa e extensão. Quase
todos os professores tem formação acadêmica e profissional em áreas da mineração e são oriundos do
curso de tecnologo em mineração. Dessa forma, já tem conhecimento dos equipamentos, estruturas e
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laboratórios da IES. Cabe ressaltar também aqui da experiência fora da docência. Em reunião com os
professores, a comissão tomou conhecimento que, em sua maioria, os professores são oriundos do
mercado da mineração, atuando em grandes empresas nacionais como a VALE, trazendo essa
experiência para dentro da sala de aula e repassando aos acadêmicos do curso. 
O ponto negativo desta dimensão é a ausência do NDE estruturado do curso, tenho aqui a menor nota
atribuida à avaliação.

Infraestrutura

A IES, nos blocos verificados por meio do tour virtual, observou-se que possui uma boa infraestrutura,
com salas de aula, em sua maioria amplas, bem iluminadas, com mobiliário adequado, projetores,
quadros brancos, boa climatização e sistema de ventilação natural. Observou-se a presença de
equipamentos de combate a incêndio, com sinalização e pinturas adequadas, boa acessibilidade em
quase todos os espaços. A IES possui laboratórios adequados às realização das práticas, com bons
equipamentos e insumos, possui laboratórios de informática bem equipados e confortáveis. A IES
possui rede de internet Wi-fi em todo o campus, apenas em alguns lugares do campus a falha na
distribuição do sinal devido à algumas configurações físicas da área. Os professores possuem salas, as
quais são compartilhadas por 2 ou 3 professores, e são apropriadas para realização de suas atividades
didático-pedagógicas. A sala da coordenação possui todas as condições para o desenvolvimento das
suas atividades, com equipamentos que favorecem a boa gestão do curso. O campus possui restaurante
universitário.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A avaliação realizada de forma virtual apresentou situações novas para os avaliadores, para o INEP e para
as IES. No caso da UNIPAMPA, a avaliação transcorreu sem percalços e de forma bem tranquila. Ressalta-
se a disponibilidade do corpo gestor da IES em atender prontamente a Comissão Avaliativa em suas
demandas, contribuindo de forma a realizar uma avaliação da melhor forma possível. Entretanto, a forma
virtual deixou dúvidas quanto a estrutura da IES e da região, principalmente quanto à noção de espaço
físico, tamanho de móveis e as distâncias que os alunos percorrem para se deslocar dentro dela. Soma-se a
isso que o próprio formulário eletrônico foi criado para ser preenchido com informações obtidas por visitas
in loco de forma presencial e, na forma como foi realizada, o mesmo se mostrou as vezes confuso e com
parâmetros que não permitem uma avaliação completa através da forma virtual. Entretanto, essas situações
não impossibilitaram a realização da avaliação de forma ética e isenta pela comissão.
Ao fim da avaliação, a comissão constatou que o curso de Engenharia de Minas da UNIPAMPA em
Caçapava do Sul se mostra de suma importância para o desenvolvimento da região, que possui uma grande
capacidade de exploração mineral (atividade esta que já é realizada ao longo de várias décadas na cidade). O
profissional ali formado encontrará um mercado de trabalho em expansão, sanando uma demanda
profissional ali existente.
Por fim, dentro das possibilidades que uma avaliação virtual permite, pode-se dizer que a realizada para a
autorização do Curso de Engenharia de Minas na UNIPAMPA em Caçapava do Sul foi realizada de forma
satisfatória. Entretanto, ressalta-se que a avaliação presencial ainda é indiscutivelmente mais apropriada,
uma vez que as dúvidas que aparecem podem ser sanadas de forma imediata e a comissão de avaliação pode
sentir, in loco, como o aluno que irá realizar aquele curso irá se sentir ao longo da sua vida acadêmica.
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