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Empregatício
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do docente com o curso (em
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

ALEKSANDRA PECANHA
SHARAPIN SAGRILO Especialização Parcial Estatutário 72 Mês(es)

ANA ELISA HARTMANN Especialização Parcial Estatutário 39 Mês(es)
ANA LUPE MOTTA
STUDZINSKI Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

CAMILA SIMONETTI PASE Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)
CARLA TOUREM ARGEMI Mestrado Parcial Estatutário 60 Mês(es)
DEBORA ALVES NUNES
MARIO Doutorado Integral Estatutário 53 Mês(es)

DIEGO ROSSI KLEINUBING Mestrado Parcial Estatutário 72 Mês(es)
EDUARDO MENA
BARRETO DA SILVEIRA Especialização Parcial Estatutário 12 Mês(es)

EDUARDO RODRIGUES
GONCALVES Especialização Parcial Estatutário 12 Mês(es)

ELITIELE ORTIZ DOS
SANTOS Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

FABIO FIGUEIRO TAVARES Mestrado Parcial Estatutário 54 Mês(es)
FERNANDA FERREIRA
FAGUNDES Mestrado Parcial Estatutário 25 Mês(es)

FERNANDA PAIM DE
ANDRADE Especialização Parcial Estatutário 5 Mês(es)

FRANCIELI MOREIRA
GONCALVES Graduação Parcial Estatutário 24 Mês(es)

GUSTAVO RUIZ CHIESA Doutorado Integral CLT 54 Mês(es)
ILSON DIAS DA SILVEIRA Doutorado Integral Estatutário 25 Mês(es)
ISABEL CRISTINA DE
MACEDO Doutorado Integral Estatutário 32 Mês(es)

JOAO FELIPE PERES REZER Doutorado Integral Estatutário 63 Mês(es)
JOSEMAR PEDRO
BUSANELLO Especialização Parcial Estatutário 42 Mês(es)

JULIANA LOPES DE
MACEDO Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

LIDIANE DAL BOSCO Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)
LILIAN MORAES FERREIRA Especialização Parcial Estatutário 40 Mês(es)
LUCAS PITREZ DA SILVA
MOCELLIN Doutorado Integral Estatutário 63 Mês(es)

LUCIANA DE SOUZA
NUNES Doutorado Integral Estatutário 63 Mês(es)

MARILYN NILDA ESTHER
URRUTIA DE PEREIRA Doutorado Parcial Estatutário 72 Mês(es)

MAURICIO LIMA DA
FONTOURA Especialização Parcial Estatutário 36 Mês(es)

PAULO EMILIO BOTURA
FERREIRA Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)



Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

RAQUEL FORGIARINI
SALDANHA Mestrado Parcial Estatutário 36 Mês(es)

RITA DE CASSIA FOSSATI
SILVEIRA EVALDT Especialização Integral Estatutário 60 Mês(es)

ROVANA KINAS BUENO Doutorado Integral Estatutário 35 Mês(es)
SANDRA BEATRIS DINIZ
EBLING Mestrado Parcial Outro 30 Mês(es)

SANDRO ALEX EVALDT Especialização Parcial Estatutário 60 Mês(es)
SHANA HASTENPFLUG
WOTTRICH Doutorado Integral Estatutário 69 Mês(es)

TIAGO GIORDANI CAMICIA Graduação Parcial Estatutário 10 Mês(es)
TIAGO WOBIDO Especialização Parcial Estatutário 6 Mês(es)
VANESSA ALVEZ MORA DA
SILVA Mestrado Integral Estatutário 42 Mês(es)

 

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.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA)
Campus Uruguaiana - Rod. BR 472 KM 592, s/n distrito. Uruguaiana - RS. CEP:97500-970
Portaria 937 de 02 de dezembro de 2015 - Autorização do curso de Medicina.
4. Descrever o perfil e a missão da IES.
PERFIL INSTITUCIONAL
Desde sua criação, a UNIPAMPA foi direcionada para oportunizar acesso à educação superior pública,
gratuita, inclusiva e de qualidade, especialmente para comunidades que, historicamente, estiveram à
margem desse direito. Sua instalação em região geográfica marcada por baixos Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH, PIB e IDEB, por exemplo) reforça a convicção de que o
conhecimento é potencializador de novas perspectivas. A expectativa das comunidades que lutaram
por sua criação atravessa as aspirações da Universidade, que deve ser responsiva às demandas locais e,
ao mesmo tempo, produzir conhecimentos que possam extrapolar as barreiras da regionalização,
lançando-a, cada vez mais, para territórios globalizados. Esses compromissos foram premissas para a
escolha dos valores balizadores do fazer da Instituição bem como para a definição de sua missão e da
sua visão de futuro.

Missão
A UNIPAMPA, através da integração entre ensino, pesquisa e extensão, assume a missão de promover
a educação superior de qualidade, com 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 existência do curso, se existe coerência com



o contexto educacional, com as necessidades locais e com o perfil do egresso, conforme o PPC
do curso.
A UNIPAMPA tem como missão promover a Educação Superior de qualidade, com vistas à formação
de sujeitos comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região
e do país (UNIPAMPA, 2013a). Assim, suas atividades de ensino, pesquisa e extensão devem estar
comprometidas com o permanente progresso dos indivíduos, da comunidade e da região por meio de
ações que permitam superar as dificuldades diagnosticadas. Desta forma, os cursos oferecidos na
Universidade contemplam a formação de cidadãos capacitados para atuar nas oito "grandes áreas do
conhecimento" (CNPq) e, especificamente no Campus Uruguaiana, a maioria dos cursos contempla a
área das Ciências da Saúde. O curso de Medicina se insere na iniciativa de expansão do número de
vagas para formação de médicos no Brasil, que visa à formação de profissionais para enfrentar os
desafios atuais do SUS no Brasil e permanecer em áreas carentes. Diante disso, o curso de Medicina
da UNIPAMPA - campus Uruguaiana justifica-se, principalmente, pelas seguintes razões: a) O SUS
vem se consolidando como um sistema universal de atenção à saúde, tornando o Brasil reconhecido
mundialmente como o único país com mais de 150 milhões de habitantes que mantém uma estrutura
de tal porte. Entretanto, ainda há um conjunto de desafios a ser enfrentado para a sua real efetivação.
Dentre os principais, destaca-se a formação dos profissionais para atuação no cuidado integral à
população brasileira, capazes de trabalhar em equipe e nos espaços tradicionalmente desassistidos; b)
Acompanham a exposição de motivos do Plano de Expansão da Educação em Saúde - Plano Nacional
de Expansão dos Cursos de Medicina, instituído pela Portaria MEC no 109/2012 (BRASIL, 2012c),
dados estatísticos que colocam o Brasil entre os países com pior relação médico/habitante. Com 1,8
médicos para cada mil habitantes, o país tem, proporcionalmente, pequeno número de profissionais
nessa área, quando comparado a outros da América Latina. A média de vizinhos como Argentina e
Uruguai chega a 3,1 e a 3,7 médicos por mil habitantes, respectivamente. Alguns países europeus
contam, proporcionalmente, com o dobro de médicos. É o caso da França (3,5), da Alemanha (3,6), de
Portugal (3,9) e da Espanha (4,0). A UNIPAMPA, ao passo que se afirma e se consolida
institucionalmente, quer participar desse esforço nacional destinado a fortalecer o atendimento à saúde
da população brasileira especialmente em regiões carentes, na mesma filosofia proposta pelo Plano de
Expansão. Considerando a organização do sistema de saúde no Rio Grande do Sul, a Secretaria
Estadual de Saúde (SES/RS) subdivide o Estado em 7 macrorregiões (Figura 1) (SES/RS, 2013). Cada
uma dessas regiões apresenta vínculo com uma ou mais Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS),
que são responsáveis pela organização do sistema de saúde loco-regional. Esta comissão considera
que a justificativa apresentada pela IES está muito bem subsidiada.

6. Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação; sua trajetória; as modalidades de
oferta da IES; o número de polos (se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o
caso); o número de docentes e discentes; a quantidade de cursos oferecidos na graduação e na
pós-graduação; as áreas de atuação na extensão; e as áreas de pesquisa, se for o caso.
A Fundação Universidade Federal do Pampa é resultado da reivindicação da comunidade regional,
"Metade Sul" do Rio Grande do Sul, que encontrou aporte estruturante no contexto da política de
expansão e renovação das Instituições Federais de Educação Superior, conforme Decreto no 6.096, de
24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007a). A UNIPAMPA foi criada com a responsabilidade de contribuir
com a região em que se insere - "Metade Sul" -, um extenso território do Rio Grande do Sul, com
críticos problemas de desenvolvimento socioeconômico, de acesso à educação básica e à educação
superior. Neste sentido, um dos objetivos da instituição é o de contribuir com a integração e o
desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. A Universidade está
estruturada em dez campi (Campus Alegrete, Campus Bagé, Campus Caçapava do Sul, Campus Dom
Pedrito, Campus Itaqui, Campus Jaguarão, Campus Santana do Livramento, Campus São Borja,
Campus São Gabriel, Campus Uruguaiana), nos quais são ofertados 67 cursos de graduação, entre
bacharelados, licenciaturas e cursos superiores em tecnologia, presenciais e à distância, com 3.390
vagas ofertadas pela UNIPAMPA e 1.850 ofertadas pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Ademais, a instituição oferece 24 programas de pós-graduação Stricto-sensu (19 mestrados e 5
doutorados) e 31 programas Lato-sensu, somando 13.411 estudantes de graduação (Dados Abertos
UNIPAMPA - relatório 7045) e 1.311 discentes de pós-graduação matriculados, para os quais se
voltam ações de ensino, pesquisa e extensão, atendidos por 974 docentes, 900 técnicos administrativos
de educação e 316 funcionários terceirizados. No Campus Uruguaiana da UNIPAMPA são ofertados
atualmente (2019) oito cursos de graduação (Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física,



Tecnologia em Aquicultura, Ciências da Natureza, Medicina Veterinária e Medicina), cinco
Especializações (Atividade Física e Saúde; Educação Ambiental; História Africana, Afro-brasileira e
Indígena; Neurociência Aplicada à Educação; Educação Ambiental), três Residências Integradas
Multiprofissionais (Urgência e Emergência, Saúde Coletiva, Saúde Mental Coletiva), uma Residência
Integrada em Medicina Veterinária, cinco Mestrados Acadêmicos (Bioquímica, Ciência Animal,
Ciências Farmacêuticas, Ciências Fisiológicas e Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde) e
quatro Doutorados (Bioquímica, Ciência Animal, Ciências Fisiológicas e Educação em Ciências:
Química da Vida e Saúde). Nestes cursos, estão matriculados 1879 discentes, atendidos por 98
técnicos administrativos em educação (TAEs) e 156 docentes (dados da Secretaria Acadêmica e
Interface de Gestão de Pessoas do Campus Uruguaiana). No curso de Medicina são ofertadas
anualmente 60 vagas, com ingresso semestral de 30 discentes. As atividades e graduação ocorrem em
turno integral no Campus Uruguaiana e nos serviços de saúde do Município de Uruguaiana,
vinculados ao SUS. A carga total do Curso de Medicina da UNIPAMPA é de 8255 horas. O discente
deverá, no momento do ingresso na Universidade, se matricular em um mínimo de vinte créditos,
sendo permitida, a partir da segunda matrícula, uma redução para oito créditos. O tempo mínimo de
formação equivalente a 12 semestres letivos, e o tempo máximo de 24 semestres letivos. Distribuição
da Carga Horária Total do Curso de Medicina Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação*
4725 h - 315 créditos Estágio Curricular Obrigatório 3210 h - 214 créditos Componentes Curriculares
Complementares de Graduação (CCCGs) 120 h - 8 créditos Atividades Complementares de
Graduação (ACGs) 200 h - 13 créditos Total 8255 h - 550 créditos Do total dos Componentes
Curriculares Obrigatórios, 340 horas são destinadas à inserção da extensão no currículo, perfazendo
um total de 22 créditos. As atividades de ensino, pesquisa e extensão são entendidas como
instrumentos básicos do processo de ensino-aprendizagem, sendo a sua integração fundamental para
que o acadêmico possa experimentar diferentes processos que levam ao desenvolvimento e à
consolidação das competências necessárias para a formação do profissional médico. Estas atividades
integralizam, entre outras, as Atividades Complementares de Graduação (ACGs). Estes três pilares
complementares entre si são essenciais à formação dos estudantes e, a UNIPAMPA, por meio do seu
Projeto Pedagógico Institucional e das suas políticas institucionais, estimula a diversidade da oferta de
ações assim como, as atividades direcionadas às comunidades interna e externa. É dentro deste
espírito integrador e participativo que os estudantes da medicina são estimulados a interagir com os
estudantes dos demais Cursos da Universidade e com a comunidade na qual estão inseridos.
7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).
Cód. Curso: 1342449
Modalidade:Presencial
Grau: Bacharelado
Denominação do Curso: MEDICINA
8. Indicar a modalidade de oferta.
Cód. Curso: 1342449
Modalidade:Presencial
Grau: Bacharelado
Denominação do Curso: MEDICINA
9. Informar o endereço de funcionamento do curso.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 
Campus Uruguaiana - Rod. BR 472 KM 592, s/n distrito. Uruguaiana - RS. CEP:97500-970
10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.
O processo de autoavaliação é realizado através de reuniões periódicas, questionários, debates,
ouvidorias, utilização dos resultados obtidos no ENADE, entre outros. Os resultados obtidos são
utilizados para o replanejamento do curso. Desta forma, a partir da primeira turma de acadêmicos que
ingressou no Curso em 2016, juntamente com todos os docentes que desenvolvem atividades no
mesmo, trabalhamos no processo de construção de propostas constantes para seu aprimoramento
curricular. Nesse sentido, discussões e reflexões sobre o Curso ocorrem através de reuniões do
colegiado do curso, do diretório acadêmico, do NDE ou em assembleia com professores e discentes.
Estas ações têm como função a constante reavaliação da estrutura curricular, visando a sua adequação
às diretrizes curriculares mais atuais e às necessidades de qualificação do profissional médico no
mercado de trabalho atual. Considerando que o Curso é oriundo da Política Nacional de Expansão das



Escolas Médicas, destaca-se a participação da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento das
Escolas Médicas (CAMEM). A referida Comissão realiza visitas in loco, objetivando acompanhar,
monitorar e orientar o processo de implantação do Curso, contribuindo na gestão e planejamento do
Curso por meio de reuniões e relatórios. Este acompanhamento torna a avaliação processual e
dinâmica, fortalecendo e qualificando o curso e os sujeitos envolvidos no processo formativo da
instituição. Os indicadores gerados nas avaliações internas e externas são analisados e discutidos,
permitindo traçar diagnósticos e criar estratégias de enfrentamento das fragilidades organizacionais e
do ensino. São utilizados como subsídios para construção de planos de ação, com vistas a aprimorar a
prática pedagógica, bem como as políticas institucionais, qualificando o ensino que vem sendo
ofertado. Por fim, espera-se que a sondagem e o diagnóstico decorrente das avaliações, sejam
elementos que influenciam na melhoria contínua do desenvolvimento do Curso e os dados relevantes
gerados a partir dessas avaliações devem ser socializados com a comunidade.
Cabe aos docentes da Comissão de Curso divulgar a política de acompanhamento de egressos aos
estudantes, principalmente aos formandos. Através da comunicação com os egressos, metas poderão
ser traçadas para resolver problemas relativos à formação oferecida, isso, consequentemente, refletirá
na comunidade acadêmica, na matriz curricular e na atividade dos professores. Após o recebimento
dos relatórios, os docentes poderão refletir sobre o ensino, o currículo e o método adotado, analisando
se o perfil do egresso exposto no PPC condiz com a prática que os ex-estudantes vivenciam. O papel
do docente é fundamental, ainda, para que se estabeleça um processo de sensibilização dos estudantes
sobre a importância de contribuírem com a avaliação da instituição. É importante que os estudantes
compreendam a importância de suas constatações e opiniões não somente enquanto estudantes, mas
que saibam, previamente, da importância que terão também enquanto cidadãos formados pela
Instituição. Logo, é preciso sensibilizá-los desde o início de seu percurso na Universidade para que ele
venha a contribuir significativamente na vida institucional, seja participativo e crítico com sua
autoavaliação, de modo que esta sirva de base para questionamentos e reflexões sobre o processo.
Cabe ao NDE o papel essencial de reflexão acerca das condições e percepções dos egressos. Tal
reflexão é um importante instrumento de debate, através do qual se constatará, de acordo com os
indicadores, os sucessos ou deficiências no curso e sobre os quais novas ações serão planejadas. 
O processo de implantação do curso está plenamente consolidado.
11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam).
O curso de Medicina da UNIPAMPA, campus de Uruguaiana tem PPC que atende às DCNs para
graduação em Medicina. O PPC contempla todos os indicadores que permitem essa verificação.
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.
Parte 1. Especificidades do despacho saneador: Brasília - DF, 19/11/2019
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 parcialmente às exigências de instrução processual estabelecidas para
a fase de análise documental pelo Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e a Portaria
Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, publicada em 22/12/2017, considerando as seguintes
ressalvas, para as quais a IES e os envolvidos com a fase seguinte do fluxo processual devem atentar:
PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 2 - ATIVIDADES DO CURSO
2.1 - Atividades Complementares:
Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a regulamentação das atividades
complementares (AC), em consonância com as DCNs, quando for o caso. Se o curso não tem DCNs
ou se as DCNs não exigem atividades complementares, a Instituição não precisa incluí-las. Nesse
item, é fundamental verificar se a carga horária das Atividades Complementares, SOMADA à carga
horária do estágio (quando for o caso) excede ou não a 20% da carga horária total do curso (ver DCN
específica do curso). Em caso de exceder, registrar em Relatório para subsidiar futura decisão da
Secretaria. Deve ser verificada, também, a pertinência das AC indicadas com as competências que os
estudantes do curso deverão desenvolver.

Parte 2 - Tendo em vista o Despacho Saneador relatado acima, a comissão verificará, in loco, o



cumprimento das recomendações. No entanto, esta comissão pode antecipar, pela avaliação do novo
PPC que as Atividades Complementares estão regulamentadas e atendem às DCNs.
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.
Integral diurno
16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.
CH total do Curso: 8255 Horas e 9906 h/a
17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.
Integralização
Tempo Mínimo 12 semestres
Tempo Máximo 24 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 Rita de Cássia Fossati Silveira Evaldt é médica ginecologista e obstetra,
especialista, o regime de trabalho é de 40 horas, das quais 8 são dedicadas exclusivamente para
atividades da coordenação. Iniciou a carreira docente no curso de Medicina da UNIPAMPA em 2017,
com 60 meses (5 anos) de tempo de exercício na IES. Atua no setor DST/AIDS da Secretaria
Municipal de Saúde e Meio Ambiente do município de Uruguaiana-RS e atua como plantonista na
maternidade do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
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.
O IQCD do Curso é 3,585.
20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
O Curso possui 41 docentes vinculados, sendo 20 doutores e pós-doutores (49%), 5 mestres (12%), 16
especialistas (39%) e não possui docentes apenas graduados.
21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.
Não há disciplinas sendo ofertadas em língua estrangeira no curso, segundo descrição do PPC.
22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou
optativa.
LIBRAS é oferecida como componente complementar: Tópicos em LIBRAS.
23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes
profissionais.
Os principais ambientes de prática em saúde utilizados pelo curso são: O Hospital Santa Casa de
Caridade de Uruguaiana, o Pronto Socorro, a UPA, as ESFs, os Serviços de Atendimento
Especializados (SAEs), os Centros de testagem e Aconselhamento (CTAs), os CAPS, o SAMU, o
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e as Vigilâncias em saúde.
Além disso, a IES relata no PPC possuir convênios firmados entre prefeituras e hospitais da Fronteira
Oeste: Prefeitura de Alegrete, Prefeitura de São Borja, Prefeitura de Santa Maria, Prefeitura de Itaqui,
Hospital de São Gabriel, Hospital de Alegrete, Hospital de Quaraí, Hospital de São Gabriel, Hospital
de Santiago, Hospital de Santa Rosa e o Hospital de Itaqui.
24. Informar sobre a existência de compartilhamento da rede do Sistema Único de Saúde (SUS)
com diferentes cursos e diferentes instituições para os cursos da área da saúde.
Este indicador será avaliado durante a visita.
25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos.
Acompanhamento dos Egressos: O acompanhamento dos egressos também é uma estratégia



importante para avaliação do curso. Sendo assim, o curso de Medicina utilizará o acompanhamento
dos egressos como uma estratégia para a contínua melhoria do planejamento e da operacionalização
do processo de ensino e aprendizagem. Essa política de acompanhamento dos egressos será realizada
com vistas ao mapeamento da inserção dos mesmos no mercado de trabalho, bem como as
dificuldades encontradas para a iniciação profissional. Para tanto, os egressos do curso serão
convidados, periodicamente, a preencher um formulário eletrônico que deverá ser avaliado pela
Comissão de Curso. Compõe o novo Programa de Acompanhamento de Egresso (PAE), instituído em
2019, a Pró- Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (PROPPI), Comissão de curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos, a Diretoria
de Tecnologia de Informação e Comunicação (DTIC) e a Assessoria de Comunicação Social (ACS).
Cabe aos docentes da Comissão de Curso divulgar a política de acompanhamento de egressos aos
estudantes, principalmente aos formandos. Através da comunicação com os egressos, metas poderão
ser traçadas para resolver problemas relativos à formação oferecida, isso, consequentemente, refletirá
na comunidade acadêmica, na matriz curricular e na atividade dos professores. Após o recebimento
dos relatórios, os docentes poderão refletir sobre o ensino, o currículo e o método adotado, analisando
se o perfil do egresso exposto no PPC condiz com a prática que os ex-estudantes vivenciam. O papel
do docente é fundamental, ainda, para que se estabeleça um processo de sensibilização dos estudantes
sobre a importância de contribuírem com a avaliação da instituição. É importante que os estudantes
compreendam a importância de suas constatações e opiniões não somente enquanto estudantes, mas
que saibam, previamente, da importância que terão também enquanto cidadãos formados pela
Instituição. Logo, é preciso sensibilizá-los desde o início de seu percurso na Universidade para que ele
venha a contribuir significativamente na vida institucional, seja participativo e crítico com sua
autoavaliação, de modo que esta sirva de base para questionamentos e reflexões sobre o processo.
Cabe ao NDE o papel essencial de reflexão acerca das condições e percepções dos egressos. Tal
reflexão é um importante instrumento de debate, através do qual se constatará, de acordo com os
indicadores, os sucessos ou deficiências no curso e sobre os quais novas ações serão planejadas.
26. Informar os atos legais do curso (Autorização, Reconhecimento e Renovação de
Reconhecimento do curso, quando existirem) e a data da publicação no DOU ou, em caso de
Sistemas Estaduais, nos meios equivalentes.
O curso de Medicina está vinculado ao Programa Mais Médicos e teve sua autorização pela Portaria nº
937 de 02 de dezembro de 2015, com 60 vaga anuais, 8255 horas e data de início de funcionamento
em 03/03/2016.
27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o
conceito obtido) ou por dispensa.
O curso de Medicina está vinculado ao Programa Mais Médicos e teve sua autorização pela Portaria nº
937 de 02 de dezembro de 2015, sendo necessário consultar o parecer do formulário de
monitoramento da CAMEM para obter o conceito final, que, certamente, foi favorável ao início de
operação e autorização do curso.
28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o
caso.
Não se aplica
29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas anualmente.
O curso de Medicina tem 60 vagas autorizadas anuais. Aguardamos informações sobre vagas ociosas.
30. Indicar o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC contínuo e faixa) e Conceito de
Curso (CC contínuo e faixa) resultante da avaliação in loco, quando houver.
Não se aplica
31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver.
Não se aplica
32. Verificar o proposto no Protocolo de Compromisso estabelecido com a Secretaria de
Supervisão e Regulação da Educação Superior (SERES), em caso de CPC insatisfatório, para o
ato de Renovação de Reconhecimento de Curso.
Não se aplica
33. Calcular e inserir o tempo médio de permanência do corpo docente no curso. (Somar o



tempo de exercício no curso de todos os docentes e dividir pelo número total de docentes no
curso, incluindo o tempo do(a) coordenador(a) do curso).
O curso possui 41 doentes, somando 1.304 meses de permanência, com média de 31,8 meses (2,65
anos).
34. Informar o quantitativo anual do corpo discente, desde o último ato autorizativo anterior à
avaliação in loco, se for o caso: ingressantes; matriculados; concluintes; estrangeiros;
matriculados em estágio supervisionado; matriculados em Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC; participantes de projetos de pesquisa (por ano); participantes de projetos de extensão (por
ano); participantes de Programas Internos e/ou Externos de Financiamento (por ano).
Número de vagas 360, vagas ociosas 40, matriculados 320, concluintes 23, estrangeiros zero, bolsas
de assistência estudantil 21, em projetos de ensino 207, em projetos de pesquisa 99, em projetos de
extensão 138.
35. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for
o caso.
Não se aplica

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,80

1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 5
Justificativa para conceito 5:A UNIPAMPA apresentou relatórios e evidências demonstrando
que suas políticas de ensino, pesquisa e extensão estão implantadas. Em relação ao curso de
Medicina, esta comissão esteve em laboratórios de pesquisa e pode comprovar a participação de
alunos do curso de Medicina em atividades de iniciação científica. Da mesma forma, pudemos
comprovar com documentos, relatos de alunos e docentes sobre o apoio para realização de
projetos de extensão, ensino e pesquisa, a variedade de projetos, o apoio a organização de
eventos, parcerias importantes, assim como apoio à participação de docentes e alunos em
eventos. Os projetos, particularmente os de extensão e ensino, promovem oportunidades de
formação generalista e há grande interação com a sociedade, incluindo projetos envolvendo as
características da fronteira. Nesse sentido há projetos com o exército e com os caminhoneiros
que frequentam a fronteira (em trânsito ou no porto seco). Os resultados dos projetos são
publicizados e discutidos nas comissões de curso e NDE, resultando em retroalimentação
positiva bastante exitosa.
1.2. Objetivos do curso. 4
Justificativa para conceito 4:Os objetivos do curso, constantes no PPC, estão implementados,
considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional e
características locais e regionais. Isso ficou claramente evidenciado na observação da atuação
dos alunos em diferentes cenários de práticas, particularmente na observação e nas entrevistas
realizadas com alunos (pré-internato e internato) e com egressos. Além das reuniões com alunos
e docentes, as reuniões com gestores de serviços de saúde e a observação in loco trouxeram
subsídios importantes, não só na confirmação da execução do que está proposto no PPC, como
nos relatos muito elogiosos sobre a atuação profissional dos egressos da primeira turma do
curso. Vale salientar que cerca de um terço da primeira turma de egressos está trabalhando nos
serviços de saúde de Uruguaiana. Não foram identificadas, nos objetivos constantes do PPC,
novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso, como telemedicina,
inteligência artificial, telesaude, gestão financeira e da carreira médica, empreendedorismo,
inovação, healthtechs, entre outras.
1.3. Perfil profissional do egresso. 4
Justificativa para conceito 4:O perfil profissional do egresso consta no PPC, está de acordo
com as DCN (quando houver), expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e
as articula com necessidades locais e regionais, como evidenciado na observação da atuação dos
alunos em diferentes cenários de práticas, particularmente na observação e nas entrevistas
realizadas com alunos (pré-internato e internato) e com egressos. Além das reuniões com alunos
e docentes, as reuniões com gestores de serviços de saúde e a observação in loco trouxeram
subsídios importantes. No entanto, não foi identificado no perfil do egresso, constante do PPC,
novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho e novas práticas emergentes no campo do
conhecimento relacionado ao curso, como telemedicina, inteligência artificial, telesaude, big



data, gestão financeira e da carreira médica, empreendedorismo, inovação, healthtechs, entre
outras.
1.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para
Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 5

Justificativa para conceito 5:O curso de Medicina da UNIPAMPA tem equipe de coordenação
e docentes bastante empenhados na implantação de melhorias no curso. Também foi observado
grande apoio institucional para isso. A estrutura curricular foi modernizada de forma a permitir
maior interdisciplinaridade, melhor distribuição de carga horária, particularmente das atividades
práticas, como confirmado nas visitas aos serviços de saúde. Os mecanismos de flexibilidade e
acessibilidade metodológica também foram demonstrados. A nova matriz está organizada em
eixos e há mecanismos de integração tanto horizontal como vertical. LIBRAS está ofertada
como unidade curricular optativa. Aliás, há um rol bastante interessante de disciplinas ofertadas
aos alunos. A matriz não evidencia a pferta de optativas, mas há comprovação dessa oferta e do
registro em histórico. A organização dos eixos curriculares e a articulação de cargas horárias
para atividades práticas, considerando, inclusive, os ajustes realizados por conta da pandemia
COVID-19 (que acabaram incorporados), são elementos inovadores. Neste sentido, esta
comissão. teve mais evidências derivadas de reuniões, entrevistas e visitas nos locais de práticas
do que os documentos apresentavam. A comissão sugeriu à equipe que detalhasse mais esses
aspectos inovadores nos documentos.
1.5. Conteúdos curriculares. 4
Justificativa para conceito 4:Esta comissão teve acesso ao ementário descrito no PPCe aos
planos de ensino (muito bem elaborados) que comprovam o atendimento a todos os critérios
descritos para conceito quatro: promoção do desenvolvimento do perfil do egresso,
consideração à atualização da área, a adequação das cargas horárias (em horas-relógio), a
adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes
às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das
relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. os
conteúdos diferenciam o curso dentro da área profissional. Como descrito em outros itens deste
relatório, não foi observada a indução ao contato com novas práticas emergentes no campo do
conhecimento relacionado ao curso, como telemedicina, inteligência artificial, telesaude, gestão
financeira e da carreira médica, empreendedorismo, inovação, healthtechs, entre outras.
1.6. Metodologia. 5
Justificativa para conceito 5:A metodologia, constante no PPC (e de acordo com as DCN,
quando houver), atende ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao
contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do
discente, coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam a ação discente em uma relação
teoria-prática. Apesar da descrição no PPC não detalhar tão bem a aplicação das metodologias
adotadas, esta comissão analisou os planos de ensino, a estrutura curricular e levou em
consideração as reuniões, entrevistas e visitas realizadas, além de documentos, como relatórios e
atas de NDE e Comissão de Curso (colegiado). Assim, esta comissão pode concluir que a
metodologia também é claramente inovadora e embasada em recursos que proporcionam
aprendizagens diferenciadas dentro da área.
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: considerando as competências previstas no perfil do egresso, e
interlocução institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) de estágio, gerando insumos para
atualização das práticas do estágio. Esta comissão pode observar internos e acadêmicos nas
visitas aos serviços e verificar ótima atuação tanto em questões técnicas como atitudinais, ou
seja, atuando com as competências esperadas. Supervisores e preceptores estavam presentes e
foram entrevistados sobre as atividades realizadas, assim como o coordenador do Internato e
gestores dos serviços. A comissão também teve acesso a regulamento e outros documentos
(PPC, matriz, sistema de avaliação, escalas, convênios, atas de reuniões, seguro) que
comprovaram a institucionalização do internato, a integração ensino-serviço, mecanismos e
dados para atualização das práticas do estágio, adequação da carga horária e da relação



orientador aluno. Neste item, destacamos que os 20 preceptores atuais são bolsistas e que, das
quatro vagas de médicos TAE(Administrativos de Ensino), duas já estão preenchidas.
Calculando-se a carga horária de cobertura de preceptoria e TAE, seriam suficientes 624h, mas
já há cobertura de 900h. Isso também demonstra o planejamento realizado para a entrada das
próximas turmas no internato.
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:NSA
1.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para
licenciaturas. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
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).

5

Justificativa para conceito 5:Esta comissão, atendendo ao referido no despacho saneador,
avaliou como as atividades complementares foram estruturaras na matriz atual. As atividades
complementares estão regulamentadas, a carga horária foi corrigida (200h), o regulamento
apresenta os diferentes grupos de atividades (pesquisa, ensino, extensão) as cargas horárias
limite para validação, as formas de apresentação, de validação e de registro são plenamente
exitosas. Há um grupo de disciplinas optativas muito interessante e a oferta de atividades é
grande e bastante diversificada. Pastas com documentos e evidências, inclusive fotográficas,
foram apresentadas. A confirmação do atendimento ao despacho saneador se deu não apenas por
documentos, mas também nas reuniões com NDE, docentes e, principalmente com os alunos,
que deram vários exemplos de como as atividades são bastante atrativas para os discentes e com
temas que atendem ao quesito aderência à formação geral e específica do aluno.
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).

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
1.12. Apoio ao discente. 5
Justificativa para conceito 5:O apoio da universidade ao discente se dá de diversas formas,
como atendimento psicopedagógico (NuDE), apoio pelo Núcleo de Inclusão e Acessibilidade
(NInA),bolsas para atividade de ensino e pesquisa, bolsas assistenciais, entre vários outros
programas institucionais bastante elogiados pelos alunos na reunião com os discentes. A IES e o
curso promovem outras ações comprovadamente exitosas ou inovadoras, como o projeto
vinculado ao curso intitulado “Ausculta” criado em 2019, com objetivo de acolher os alunos,
como rodas de conversa, exibição de filmes etc, e a criação de grupo no WhatsApp com a
coordenação como canal de comunicação e resolução de problemas foi bastante elogiada. Outra
ação inovadora e exitosa foi a criação de bolsa discente de apoio à gestão, onde alunos que
compartilham a visão dos estudantes para nortear as ações da coordenação. Independentemente
de qualquer programa oficial, os alunos referiram várias vezes que a atenção dada pelo corpo
docente e gestores aos alunos no período de pandemia foi essencial para a promoção de saúde
mental.
1.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5
Justificativa para conceito 5:Apesar de haver pouca interação entra a CPA e a gestão do curso,
existem comissões locais de avaliação (CLA) que garantem o adequado aprimoramento
contínuo do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela
comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso
envolvendo NDE e Comissão de Curso. Um bom exemplo de autoavaliação é a Avaliação
Discente AERES iniciada em 2020.1 que foi realizada no âmbito do curso em plena pandemia,
com participação do bolsista de gestão. O objetivo inicial foi avaliar o impacto da pandemia em
diferentes dimensões e subsidiar ações da gestão do curso de forma a apoiar tanto corpo docente
como discente na adoção de novas metodologias na pandemia. Como o resultado foi muito bom,
essa avaliação continuará sendo realizada.



1.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de
2016).

NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
1.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 5
Justificativa para conceito 5:As tecnologias de informação e comunicação adotadas no
processo de ensino aprendizagem, como o G-Suite for Education (Conta de email institucional,
Google Agenda, Google Classroom, Google Meet, Ferramentas de "Office" - permitindo a
criação e edição de documentos de texto, planilhas, apresentações e formulários de forma
colaborativa, Google sites e Google Drive) permitem a execução do projeto pedagógico do
curso, garantem a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre
docentes, discentes (Google Meet, plataformas Web Conf da UNIPAMPA e Web Conf da RNP
), asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar - Pergamum
(sistema para consulta ao acervo e retirada de livros das bibliotecas da Unipampa), Minha
Biblioteca (plataforma que disponibiliza acesso a livros digitais) e Plataforma de Periódicos da
CAPES (sistema de acesso a livros e artigos científicos online - e possibilitam experiências
diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso.
1.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que ofertam
disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº
1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
1.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 5

Justificativa para conceito 5:O curso de medicina da UNIPAMPA utiliza metodologias ativas
de ensino aprendizagem e, de forma coerente com o PPC, as avaliações somativa e formativa
estão inseridas nos diferentes eixos de forma a permitir o desenvolvimento e a autonomia dos
estudantes. Avaliações cognitivas, atitudinais (global rating), de competências (como Mini-ex e
OSCE) estão presentes no curso, conforme previsto nos planos de ensino e relatados por
docentes e alunos. Os. novos ambientes do desenvolvimento de habilidades e simulação, assim
como os ambientes de trabalho em pequenos e grandes grupos permitem diferentes formas de
avaliação. Os resultados das avaliações são iinformados de forma sistematizada e há feedbacks
aos alunos, de forma a contribuir com mecanismos de recuperação quando necessário. Os dados
das avaliações também são usados por NDE e Comissào de Curso para retroalimentar o PPC.
1.20. Número de vagas. 5
Justificativa para conceito 5:O curso de Medicina da UNIPAMPA tem 60 vagas anuais
autorizadas, que são divididas em trinta vagas por semestre. A IES apresentou a esta comissão
os estudos periódicos e relatórios realizados (incluindo as atas) comprovam sua adequação à
dimensão do corpo docente (e tutorial, na modalidade a distância) e às condições de
infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a pesquisa. Esta comissão, além da verificação
dos documentos e entrevistas, realizou visitas à infraestrutura da IES e dos serviços
conveniados, o que permitiu confirmar a adequação dos espaços de aulas teóricas e práticas. Há
ambientes para pequenos e grandes grupos, salas de aula, auditórios,. os laboratórios estão
preparados para receber até 20 alunos (mais do que metade das turmas). Há áreas de
convivência que precisam modernização, mas atendem bem às necessidades. Um ginásio recém
reformado, refeitório com instalações que comportam o número de alunos que frequentam a
universidade. A biblioteca está em fase final de reforma e atenderá muito bem às necessidades
deste e dos outros cursos. Também verificamos laboratório de informática e identificamos



recursos tecnológicos em diferentes ambientes, assim como visitamos os laboratórios de
pesquisa, alguns com instalações do tipo multiusuário.
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:NSA
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.

5

Justificativa para conceito 5:Esta comissão teve acesso aos termos de convênio que permitem
as atividades práticas no SUS loco-regional. Também participou de reunião com gestores de
saúde locais, incluindo os responsáveis pela gestão da Santa Casa de Uruguaiana e UPA,
responsável pela gestão das unidades básicas e com o Secretário de Saúde do município. Nesta
reunião, além da confirmação da regularidade das atividades, também foram relatadas as boas
percepções dos gestores de saúde quanto ao desempenho e postura profissional dos alunos,
assim como sobre a boa receptividade ao curso de medicina pelos profissionais de saúde e pela
população. Neste momento, a atuação dos recém-egressos do curso (oito de uma turma de 23)
também foi bastante elogiada e considerada fundamental para a cidade. Nos locais de práticas,
esta comissão conversou com gestores, profissionais da rede, alunos de pré-internato, internato
e egressos, confirmando as descrições de atividades práticas presentes no PPC e nos planos de
ensino, confirmando que as práticas são realizadas com nível de complexidade crescente e em
diferentes cenários de práticas. Podemos destacar as unidades curriculares Vivências no SUS,
que evidenciam as atividades com equipes multiprofissionais e a existência de residência
multiprofissional.
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.

5

Justificativa para conceito 5:Esta comissão teve acesso aos termos de convênio que permitem
as atividades práticas no SUS loco-regional. Também participou de reunião com gestores de
saúde locais, incluindo os responsáveis pela gestão da Santa Casa de Uruguaiana e UPA,
responsável pela gestão das unidades básicas e com o Secretário de Saúde do município. Nesta
reunião, além da confirmação da regularidade das atividades, também foram relatadas as boas
percepções dos gestores de saúde quanto ao desempenho e postura profissional dos alunos,
assim como sobre a boa receptividade ao curso de medicina pelos profissionais de saúde e pela
população. Neste momento, a atuação dos recém-egressos do curso (oito de uma turma de 23)
também foi bastante elogiada e considerada fundamental para a cidade. Nos locais de práticas,
esta comissão conversou com gestores, profissionais da rede, alunos de pré-internato, internato
e egressos, confirmando as descrições de atividades práticas presentes no PPC e nos planos de
ensino, confirmando que as práticas são realizadas com nível de complexidade crescente e em
diferentes cenários de práticas. Podemos destacar as unidades curriculares Vivências no SUS,
que evidenciam as atividades com equipes multiprofissionais e a existência de residência
multiprofissional.
1.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas.
NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,89

2.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5
Justificativa para conceito 5:O NDE é composto por 10 docentes, atende aos requisitos de
composição, titulação e dedicação. Em relação ao PPC, tanto documentos como a reunião
demonstram a atuação do NDE no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC.
Há documentos e relatos sobre a realização de estudos e atualização periódica, verificando o
impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a
adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do mundo do
trabalho. O NDE é formado por um grupo de docentes bastante comprometido com o curso e
sua composição foi alterada ao longo do tempo para a formação de comissões específicas.



Considerando a autorização como último ato regulatório, o NDE mantém parte de seus
membros desde então.
2.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas (integral ou
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de
2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica
2.3. Atuação do coordenador. 5
Justificativa para conceito 5:A atuação do coordenador está de acordo com o PPC, tem apoio
da coordenação substituta e atende à demanda existente, como comprovado ao longo das
reuniões com docentes, alunos, supervisores, preceptores e gestores. Há comprovação da
participação nos colegiados superiores. Os planos de ação estão documentados e foram
divulgados. Nos documentos de autoavaliação de curso há relatório com indicadores de
desempenho e todos os relatórios da CPA foram disponibilizados a esta comissão e há
evidências da divulgação dos resultados aferidos pela CPA. Documentos e relatos nas diferentes
reuniões e visitas comprovam que a coordenação administra a potencialidade do corpo docente,
favorecendo a integração e a melhoria contínua.
2.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 5
Justificativa para conceito 5:A coordenadora do curso tem dedicação TI, o que permite pleno
atendimento da demanda existente. Isso foi comprovado nas reuniões, relatos nas visitas e
documentos apresentados. Portanto, podemos considerar atendido o que é esperado na gestão do
curso, na relação com docentes, supervisores, preceptores, alunos e gestores. Há evidências da
participação da coordenação nos colegiados superiores. Os planos de ação foram apresentados à
comissão e a CPA apresentou, em seus relatórios, os indicadores de desempenho, sendo que os
resultados das avaliações realizadas pela CPA foram divulgados. O desempenho da coordenação
proporciona a administração da potencialidade do corpo docente do seu curso, favorecendo a
integração e a melhoria contínua, conforme verificado nas reuniões, relatos em visitas e
documentos apresentados.
2.5. Corpo docente. 5
Justificativa para conceito 5:O corpo docente atende os requisitos do conceito indicado
porque os relatos nas reuniões realizadas com docentes, alunos e gestores, e nas visitas aos
cenários de aprendizagem, além dos documentos apresentados (planos de ensino, planos de
trabalho, relatórios),comprovam que os conteúdos curriculares são analisados, nos aspectos
relacionados a atuação profissional e acadêmica do discente, quanto ao uso de bibliografia
indicada e literatura complementar e ao acesso a conteúdos de pesquisa. Há bastante incentivo à
atividades de pesquisa na IES, com possibilidade de participação de alunos e docentes em
projetos de pesquisa, assim como apoio à publicação
2.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5
Justificativa para conceito 5:O corpo docente é composto de 41 membros, das diferentes áreas
do conhecimento e saberes da medicina, sendo sua totalidade enquadrada em regime de trabalho
parcial ou integral, com detalhamento da distribuição da carga horária entre atividades de sala
de aula e fora de classe, sendo possível afirmar que o regime de trabalho do corpo docente
permite o atendimento integral da demanda existente, havendo documentação sobre as
atividades dos professores em registros individuais de atividade docente, utilizados no
planejamento e gestão para melhoria contínua do curso, por parte da coordenação, com o
envolvimento da comissão de curso (colegiado) e conselhos superiores de ensino da IES.
2.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a experiência no exercício da
docência superior. NSA para cursos de licenciatura. 5

Justificativa para conceito 5:O corpo docente é composto de 41 membros, das diferentes áreas
do conhecimento e saberes da medicina, cobrindo todas as dimensões previstas pelas DCNs,
com comprovado tempo de experiencia profissional que permite aos docentes compartilhar
exemplos contextualizados, com relação a problemas práticos de aplicação da teoria ministrada
em diferentes unidades curriculares, tanto em sala de aula como em interações nos campos de
prática, promovendo compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral e
analise das competências previstas no PPC considerando o conteúdo abordado e a profissão.



Vale ressaltar que o curso possui ainda vagas em aberto, para a contratação de docentes dos
ciclos intermediário e final do curso, sem que isso represente impacto ou prejuízo, considerando
o quantitativo de alunos que possui no momento.
2.8. Experiência no exercício da docência na educação básica.   Obrigatório para cursos
de licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.9. Experiência no exercício da docência superior. 5
Justificativa para conceito 5:O corpo docente tem, em média, mais de 4 anos de experiencia
em magistério superior, sendo 3,3 anos vinculados a própria IES, em média, com intervalo de
01 semana a 6 anos. Como foi possível verificar durante a visita, em entrevistas com os diversos
atores relacionados ao curso, o tempo de experiencia docente dos professores se mostrou
adequado para promover ações que permitam identificar as dificuldades dos discentes, expor o
conteúdo em linguagem aderente às características da turma e elaborar atividades específicas
para a promoção da aprendizagem de discentes com dificuldades e avaliações diagnósticas,
formativas e somativas. Os docentes são submetidos a processos de avaliação de desempenho e
progressão de carreira, vinculados ao PCD, e refletem sobre os resultados das avaliações dos
estudantes utilizando-os para redefinição de sua prática docente no período, além de exercer
liderança e ser reconhecido pela sua produção.
2.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4
Justificativa para conceito 4:Esta comissão verificou que o corpo docente faz parte do NDE,
da Comissão de Curso (colegiado). de várias outras comissões, sendo bastante comprometido
com a implantação do curso e apoia muito os estudantes. O colegiado do curso, denominado
pela IES como Comissão de Curso, atende às exigências normativas, dispõe de sistema de
suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus processos e decisões. No entanto, não
estão instituídas e institucionalizadas ferramentas onde se possa evidenciar a realização de
avaliação periódica sobre seu desempenho, para implementação ou ajuste de práticas de gestão.
2.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente
presenciais. NSA

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

NSA

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 5
Justificativa para conceito 5:A produção científica, cultural, artística ou tecnológica do corpo
docente atende aos critérios de excelência, uma vez que 53,66% dos seus membros possuem
mais que 9 produções nos últimos 3 anos.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 4,31

3.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 3



Justificativa para conceito 3:O curso dispõe de gabinetes para utilização dos docentes de
tempo integral (TI), sendo organizados com duas estações de trabalho cada, além de espaços
coletivos de professores, que viabilizam ações acadêmicas, como planejamento didático-
pedagógico e possuem recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriado. No
entanto, falta definir, com maior clareza e identificação, local específico, e integrado a esse
ambiente, que garanta privacidade para uso dos recursos e para o atendimento a discentes e
orientandos, além da guarda de material e equipamentos pessoais, com segurança. Vale ressaltar
que o local, onde se encontram as estações de trabalho para docentes de tempo integral, possui
espaço físico que permite à IES investir em ambientes que garantam a privacidade de docentes e
discentes.
3.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 3
Justificativa para conceito 3:O espaço de trabalho da coordenadora do curso de Medicina fica
localizado próximo às salas das demais coordenações de curso e viabiliza as ações acadêmico
administrativas, possuindo equipamentos adequados e atende às necessidades institucionais. No
entanto, não dispõe de infraestrutura tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas
de trabalho. Trata-se de um gabinete simples com apenas uma posição de trabalho e, apesar de
permitir o atendimento de indivíduos, não está adequado para atendimento de grupos com
privacidade. Vale ressaltar que, além da coordenadora, a coordenação conta com uma
coordenação substituta e docentes que desenvolvem atividades de apoio à coordenação, sendo
inviável o espaço de trabalho da coordenadora do curso comportar a equipe para trabalhos neste
ambiente de forma integrada, se fazendo necessária a utilização das salas coletivas de docentes
para este tipo de interação.
3.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual
para todos os docentes do curso. 3

Justificativa para conceito 3:A sala coletiva de professores, que se localiza integrada aos
gabinetes de trabalho dos docentes de TI, viabiliza o trabalho docente, possui recursos de
tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes e oferece
espaço para a guarda de equipamentos e materiais. No entanto, apesar de dispor de forno micro-
ondas, cafeteira e geladeira, não possui mobiliário adequado que permita o descanso e
atividades de lazer e integração. Não dispõe de apoio técnico-administrativo próprio, sendo o
mesmo responsável por outras demandas e necessidades do curso.
3.4. Salas de aula. 3
Justificativa para conceito 3:Apesar de apresentarem salas de tutorias mobilhadas com mesas
de trabalho em pequenos grupos e salas de aula tradicionais com carteiras confortáveis,
projetores fixos (em algumas delas), climatização e boa iluminação, não foram observados
mobiliários que facilitam a flexibilidade relacionada às diferentes configurações espaciais, não
possuindo outros recursos cuja utilização seja comprovadamente exitosa e oportunize distintas
situações de ensino-aprendizagem neste mesmo ambiente, com evidencias de concepção
baseada em um design instrucional diferenciado.
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 5
Justificativa para conceito 5:A UNIPAMPA conta com laboratório de Informática que atende
aos cursos em atividades didáticas regulares e aos alunos, por agendamento, nos horários em
que não há aulas programadas. Há outros ambientes, incluindo laboratórios de pesquisa, em que
alunos têm acesso a equipamentos de informática. Há acesso à rede de wifi em toda IES.
Especificamente em relação ao laboratório de informática, esse ambiente atende às demandas
dos discentes, atende às necessidades institucionais e do curso em relação à disponibilidade de
equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e à
adequação do espaço físico, possui hardware e software atualizados e passa por avaliação
periódica de sua adequação, qualidade e pertinência.
3.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 5
Justificativa para conceito 5:A IES possui ampla biblioteca que está em fase final de reforma,
por isso, o acervo está dividido em salas e o acesso está bem organizado pela equipe de
funcionários. Esta comissão visitou algumas dessas salas e pode avaliar exemplares de títulos
usados pelo curso de Medicina, comprovando que o acervo físico está tombado e informatizado.



Também houve apresentação dos documentos que comprovam que o acervo virtual possui
contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e que estão registrados em nome da
IES. A comissão teve acesso ao PPC, planos de ensino, relatórios, estudos e atas de NDE,
demonstrando que o acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das
UC. O acervo também está compatível, considerando-se 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. Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso
físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta
ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à
leitura, estudo e aprendizagem. o virtual possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos
usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo possui exemplares, ou assinaturas
de acesso virtual, de periódicos especializados que suplementam o conteúdo administrado nas
UC. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de
acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do
serviço.
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).

5

Justificativa para conceito 5:A IES possui ampla biblioteca que está em fase final de reforma,
por isso, o acervo está dividido em salas e o acesso está bem organizado pela equipe de
funcionários. Esta comissão visitou algumas dessas salas e pode avaliar exemplares de títulos
usados pelo curso de Medicina, comprovando que o acervo físico está tombado e informatizado.
Também houve apresentação dos documentos que comprovam que o acervo virtual possui
contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e que estão registrados em nome da
IES. A comissão teve acesso ao PPC, planos de ensino, relatórios, estudos e atas de NDE,
demonstrando que o acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das
UC. O acervo também está compatível, considerando-se 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. Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso
físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta
ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à
leitura, estudo e aprendizagem. o virtual possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos
usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo possui exemplares, ou assinaturas
de acesso virtual, de periódicos especializados que suplementam o conteúdo administrado nas
UC. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de
acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do
serviço.
3.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
3.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
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. 4

Justificativa para conceito 4:Esta comissão visitou os laboratórios de ensino, alguns estavam
com alunos em aula, e conversou com alunos, docente e técnicos. Também teve acesso a
documentos como regulamentos, normas e POPs. Os laboratórios são antigos e necessitam de
reformas e modernização de suas instalações e equipamentos. Uma exceção é o laboratório de
Anatomia, que está em espaço construído recentemente para este fim e que está em excelentes
condições. A capacidade, em geral, é para 15 a 20 alunos, pouco mais da metade das turmas do
curso de medicina. Os laboratórios, em suas condições atuais, permitem a a abordagem dos
diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da vida, atendem ao PPC e possuem



recursos e insumos necessários para atender à demanda discente. Os laboratórios avaliados neste
item não apresentam recursos tecnológicos comprovadamente inovadores.
3.11. Laboratórios de habilidades.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde
que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. 5

Justificativa para conceito 5:O texto inserido pela IES neste item informa que o Laboratório
de Desenvolvimento de Habilidades Médicas ficaria pronto em 2021. Esta comissão comprova
esta informação e encontrou este laboratório pronto, equipado e em funcionamento. Ainda há
alguns detalhes de mobiliário e cortinas em processo de aquisição. Há manequins de simulação
de alta e média fidelidade, assim como muitos manequins para treinamento de habilidades. Este
laboratório tem ambientes para simulação realística, com as respectivas áreas técnicas e
debriefings, também tem salas preparadas para treinamento de habilidades. A planta favorece a
construção de provas do tipo OSCE e também há um auditório neste prédio, onde uma turma
estava tendo aula no momento da visita. Portanto, podemos concluir que há laboratórios de
habilidades em conformidade com o PPC, que permitem a capacitação dos discentes nas
diversas competências desenvolvidas nas diferentes fases do curso, com recursos tecnológicos
comprovadamente inovadores. Merece destaque a constatação de que a instituição instalou um
pequeno laboratório de habilidades no hospital Santa Casa, que permite não somente uso por
alunos, mas também treinamento de preceptores e capacitação de profissionais de saúde,
também de forma inovadora.
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. 5

Justificativa para conceito 5:Esta comissão teve acesso aos termos de convênio que permitem
as atividades práticas no SUS loco-regional. Também participou de reunião com gestores de
saúde locais, incluindo os responsáveis pela gestão da Santa Casa de Uruguaiana e UPA,
responsável pela gestão das unidades básicas e com o Secretário de Saúde do município. Nesta
reunião, além da confirmação da regularidade das atividades, também foram relatadas as boas
percepções dos gestores de saúde quanto ao desempenho e postura profissional dos alunos,
assim como sobre a boa receptividade ao curso de medicina pelos profissionais de saúde e pela
população. Neste momento, a atuação dos recém-egressos do curso (oito de uma turma de 23)
também foi bastante elogiada e considerada fundamental para a cidade. Nos locais de práticas,
esta comissão conversou com gestores, profissionais da rede, alunos de pré-internato, internato
e egressos, confirmando as descrições de atividades práticas presentes no PPC e nos planos de
ensino, confirmando que as práticas são realizadas com nível de complexidade crescente e em
diferentes cenários de práticas. Podemos destacar as unidades curriculares Vivências no SUS,
que evidenciam as atividades com equipes multiprofissionais e a existência de residência
multiprofissional. Todos os serviços visitados apresentam condições para a formação dos
estudantes do curso, há sistema de referência e contrarreferência. Esta comissão também destaca
que a Santa Casa de Uruguaiana está reformando vários setores e adquirindo novos
equipamentos, com melhorias que influenciam positivamente a assistência e o ensino.
3.13. Biotérios.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no
PPC. NSA para os demais cursos. 5

Justificativa para conceito 5:A UNIPAMPA oferece vários cursos de graduação, incluindo o
de Medicina Veterinária, e sedia vários programas de pesquisa. O biotério atende plenamente ao
ensino e à pesquisa, tanto em infraestrutura física como em insumos e suporte técnico,
experimental e pedagógico. Esta comissão também teve acesso aos documento, incluindo POPs
e protocolos de experimentos (aprovados pelo CEUA).
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:NSA
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:NSA
3.16. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).   Obrigatório para todos os cursos que 5



contemplem, no PPC, a realização de pesquisa envolvendo seres humanos.
Justificativa para conceito 5:O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) está homologado pela
CONEP, pertence à própria instituição e presta atendimento a instituições parceiras. Esta
comissão visitou a sala do CEP e teve acesso a documentos que comprovam as informações
prestadas sobre este comitê.
3.17. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA).   Obrigatório para todos os
cursos que contemplem no PPC a utilização de animais em suas pesquisas. 5

Justificativa para conceito 5:Esta comissão visitou a sala do CEUA e teve acesso a
documentos que comprovam as informações prestadas sobre este comitê. O Comitê de Ética na
Utilização de Animais (CEUA) está homologado pelo CONCEA, pertence à própria instituição
e presta atendimento a instituições parceiras.

Dimensão 4: Considerações finais.
4.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
SILVIO PESSANHA NETO
E-mail: silvio.neto@yduqs.com.br
Telefone: (21) 998423696 

IVONE DA SILVA DUARTE
E-mail: ivone@ivoneduarte.med.br
Telefone: (19) 35080700 (11) 999945051 
4.2. Informar o número do processo e da avaliação.
Número do processo 201926239
4.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência).
IES FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA
Endereço: Rod. BR 472 KM 592 N?: s/n Cep: 97500970 - Uruguaiana/RS
4.4. Informar o ato autorizativo.
Reconhecimento de Curso.
4.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais.
Medicina, (1342449), grau superior, Bacharelado, modalidade Presencial, 60 vagas anuais.
4.6. Explicitar os documentos usados como base para a avaliação (PDI e sua vigência; PPC;
relatórios de autoavaliação - informar se integral ou parcial; demais relatórios da IES).
A instituição organizou os documentos em caixas por temas e não por indicadores, o que não se
mostrou funcional. No entanto, a equipe que nos recebeu foi extremamente solícita no apoio ao
trabalho desta comissão. O destaque foi para a a disponibilização de todos os documentos no formato
físico e digital, permitindo rapido acesso e consulta ao material disponibilizado pela IES. 

Sumário das caixas disponibilizadas:
1 Legislação Federal e suas aplicações institucionais
2 Documentos institucionais gerais (inclui os PDIs atual e anterior)
3 Formas de ingresso
4 Biblioteca
5 Laboratório 
6 Graduação 
7 Pesquisa
8 Extensão
9 Assistência estudantil
10 CPA 
11 Curso Avaliado – aspectos legais
12 Atividades complementares de graduação- ACGs
13 Curso avaliado- aspectos pedagógicos (inclui PPC)
14 Autoavaliação do curso 
15 NDE



16 Estágios
17 TCC
18 Projetos
19 Outras informações sobre o curso avaliado
20 Acessibilidade
21 COVID-19
22 Despacho Saneador/Diligências
23 Formação Pedagógica
24 Histórico
4.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.
Dimensão Organização Didático-Pedagógica - A UNIPAMPA tem, neste campus, corpo docente e
gestores que foram capazes de lidar com dificuldades estruturais e causadas pela pandemia COVID-19
e garantir a construção de um ótimo curso de Medicina. As reuniões com alunos, docentes, gestores da
IES e da rede de saúde evidenciaram isso. As visitas aos locais de práticas em serviço foram
fundamentais para perceber a boa formação de alunos de sexto semestre ao internato e como o perfil
do egresso descrito no PPC foi plenamente alcançado. Quase metade dos egressos da primeira turma
optaram por ficar na cidade e trabalhar na rede de saúde local, que é objetivo primordial da abertura de
cursos no Programa Mais Médicos. Um ponto a ser melhorado é a avaliação institucional, em que a
relação entre CPA e as comissões de curso e NDE não se dão como seria desejável. Há mecanismos de
avaliação no campus que acabam funcionando de forma quase independente da avaliação
institucional, mas que acabam fornecendo bons subsídios para a Comissão de Curso e NDE
retroalimentarem a gestão do curso. Há muitas atividades de pesquisa, ensino e extensão disponíveis
para o alunado e é possível destacar que as atividades complementares foram reorganizadas e que a
curricularização da extensão está implantada. O acesso à pesquisa também merece destaque.

Dimensão Corpo Docente - O curso de Medicina da UNIPAMPA tem corpo docente ainda incompleto,
mas quase 20 novas vagas já foram autorizadas para realização de concursos, o que será bastante
importante na medida em que as aulas presenciais estão retornando à normalidade. O corpo docente
atual é muito comprometido com o curso e a ótima relação entre gestores e docentes com o alunado
ficou evidente. 

Dimensão Infraestrutura - Esta dimensão precisa de mais investimentos. A universidade tem feito o
seu melhor para conseguir recursos direcionados aos pontos mais frágeis e algumas reformas estão em
andamento, como a da biblioteca. Um novo laboratório de anatomia e um centro de simulação foram
construídos e estão praticamente prontos (já em uso). Ambas construções são muito importantes para
diferentes cursos da saúde, o que é muito positivo. Há necessidade de atenção às diferentes áreas de
convivência dos alunos, internas e externas, assim como melhorias na sala coletiva para professores.
Os cenários de práticas da rede são muito bons e alguns também estão em reformas. No geral, o
potencial é imenso para se alcançar uma infraestrutura de excelência em poucos anos.

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

A comissão concluiu seu trabalho tendo sido disponibilizado todo material necessário para avaliar as
condiçoes do Curso de Medicina da UNIPAMPA. A IES tem, neste campus, corpo docente e gestores muito
competentes, comprometidos com o curso e a com ótima relação com os parceiros (gestores publicos e
dirigentes das unidades de saúde conveniadas), com docentes e discentes. O projeto pedagógico do curso e a
capacidade da IES de colocá-lo, verdadeiramente, em prática merecem grande destaque, ficando evidente o
esforço e dedicação de todos os atores envolvidos para que este objtivo seja atingido. 

A dimensão Infraestrutura merece especial atenção e mais investimentos, para garantir a manutençao da
qualidade do curso. A universidade tem feito o seu melhor para conseguir recursos direcionados aos pontos
mais frágeis e algumas reformas estão em andamento ou já foram concluidas recentemente, como a da
biblioteca, o novo laboratório de anatomia e do centro de simulação. Há necessidade de atenção às
diferentes áreas de convivência dos alunos, internas e externas, assim como melhorias na sala coletiva para
professores. Os cenários de práticas da rede são muito bons e alguns também estão em reformas. O
potencial é imenso para se alcançar uma infraestrutura de excelência em poucos anos, que acompanhe o alto
padrão educacional que o curso atingiu.



Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA
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