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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Informações gerais da avaliação:

Protocolo: 202006472
Código MEC: 1835560

Código da
Avaliação: 162888

Ato Regulatório: Reconhecimento de Curso EAD
Categoria

Módulo: Curso

Status: Finalizada

Instrumento: 303-Instrumento de avaliação de cursos de graduação - Reconhecimento e Renovação
de Reconhecimento (EaD)

Tipo de
Avaliação: Avaliação de Regulação

Nome/Sigla da IES:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA
Endereço da IES:
44501 - Unidade Administrativa - Avenida General Osório, 900 Centro. Bagé - RS. 
CEP:96400-100
Curso(s) / Habilitação(ões) sendo avaliado(s):
PEDAGOGIA
Informações da comissão:

N? de
Avaliadores : 2

Data de
Formação: 24/03/2022 16:13:46

Período de
Visita: 25/04/2022 a 27/04/2022

Situação: Visita Concluída
Avaliadores "ad-hoc":
MARILDA VINHOTE BENTES (59891181200) -> coordenador(a) da comissão
Joao Jose Saraiva Da Fonseca (67021964315)

 

Curso:

 

 

DOCENTES
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

Agnaldo Mesquita De Lima Junior Especialização Parcial Outro 8 Mês(es)
Ailton Jesus Dinardi Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
ANA CAROLINA DE
OLIVEIRA SALGUEIRO DE
MOURA

Doutorado Integral Outro 36 Mês(es)

Ana Cristina da Silva Rodrigues Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)
Anderson Romario Pereira Correa Mestrado Integral Estatutário 8 Mês(es)
ARLETE MARIA FEIJO
SALCIDES Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

Bárbara Regina Gonçalves Vaz Doutorado Parcial CLT 8 Mês(es)
Bruno Padula Medeiros Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)
CADIDJA COUTINHO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
CARINA CASTRO SANTIN Mestrado Parcial Outro 36 Mês(es)
CARLA SILVA TORMAM Mestrado Parcial Outro 48 Mês(es)
Carmem Maria Soares Bueno Mestrado Parcial Outro 6 Mês(es)
Carmen Regina Dornelles
Nogueira Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

CLAUDIA CAMERINI CORREA
PEREZ Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

CRISTINA MACKE DOS
SANTOS Especialização Parcial Outro 47 Mês(es)

Daiane Monique Pagani Lopes Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)
Darlise Nunes Ferreira Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)
DEBORA CARDOZO RAMIRES Graduação Parcial Outro 48 Mês(es)
DEBORA TATIANI PORTILHO
SANES Mestrado Parcial Outro 16 Mês(es)

Douglas Brum Tavares Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)
EDUARDO GARRALAGA
MELGAR JUNIOR Mestrado Parcial Outro 30 Mês(es)

Everton Ferrer De Oliveira Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)
Fabiane Flores Penteado Galafassi Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)
Fabiane Volpato Chiapinoto Mestrado Parcial Outro 6 Mês(es)
Fabricio Monte Freitas Especialização Parcial CLT 8 Mês(es)
FATIANE NOGUEIRA
SILVEIRA Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)

Franciele Franco Dias Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)
Gabrielle Coelho Dos Santos Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)
GEFFERSON SILVA DA
SILVEIRA Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)

Janice Da Silva Pacheco Mestrado Parcial Outro 6 Mês(es)
JEFERSON FRANCISCO
SELBACH Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

JERUZA DA ROSA DA ROCHA Doutorado Parcial Outro 39 Mês(es)
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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

Juliana Brandão Machado Doutorado Integral Estatutário 7 Mês(es)
Juliana Da Rosa Brochado Doutorado Parcial Outro 8 Mês(es)
JULIANA VENZON Especialização Parcial Outro 20 Mês(es)
JULIANDRA SANCHOTENE
PEREIRA Especialização Parcial Outro 38 Mês(es)

Julio Cesar Bresolin Marinho Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
LARISSA LIMA NASCIMENTO
COSTA Mestrado Parcial Outro 16 Mês(es)

LIDIANE SILVA BOM Graduação Parcial Outro 24 Mês(es)
Liliana Lemos Mendes Especialização Parcial Outro 8 Mês(es)
LISIANE INCHAUSPE DE
OLIVEIRA Mestrado Horista Outro 8 Mês(es)

LUCIANE DE ANDRADE
DUARTE Especialização Parcial Outro 48 Mês(es)

Lucio Jorge Hammes Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
LUIZ GONZAGA MOURA
PENTEADO Mestrado Parcial Outro 13 Mês(es)

Maicon Quevedo Fontela Especialização Parcial Outro 8 Mês(es)
Marcelo Peixoto Marques Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)
MARCIO AURELIO
FRIEDRICH Mestrado Integral Estatutário 18 Mês(es)

Maria Cristina Graeff Wernz Doutorado Parcial Outro 8 Mês(es)
MARIANGELA FARIA DE
FARIA Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)

Marilice Cortes Mestrado Parcial Outro 12 Mês(es)
Mauricio Aires Vieira Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)
MICHELLE LEGUIZAMON
HERNANDES Graduação Parcial Outro 48 Mês(es)

Onorio Isaias De Moura Doutorado Parcial Outro 8 Mês(es)
PATRICIA FORGIARINI FIRPO Especialização Horista Outro 23 Mês(es)
Patricia Moura Pinho Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)
PAULA TRINDADE DA SILVA
SELBACH Mestrado Integral Estatutário 18 Mês(es)

PRISCILA TEREZA
RODRIGUES LANES SOUZA Especialização Parcial Outro 48 Mês(es)

RAFAELLI LAKMAN
ALMEIDA Especialização Parcial Outro 24 Mês(es)

Rafael Silveira Da Mota Mestrado Parcial Outro 8 Mês(es)
SABRINA EMANUELE DE
ALMEIDA DA LUZ Especialização Parcial Outro 24 Mês(es)

SANDRA AMARO ALVARIZ Mestrado Parcial Outro 48 Mês(es)
SANDRA BEATRIZ MARTINS
DA SILVA Especialização Parcial Outro 48 Mês(es)

Sergio Ricardo Silva Gacki Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
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Tempo de vínculo
ininterrupto do docente
com o curso (em meses)

SILVANA MARIA ARANDA Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)
SILVANA MARIA GRITTI Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
Silvia Rozane De Souza Avila De
Souza Mestrado Parcial Outro 6 Mês(es)

Simone Silva Alves Doutorado Integral CLT 18 Mês(es)
TATIANE MENA SILVEIRA
MELGARES Mestrado Parcial Outro 6 Mês(es)

THAMIRES COELHO
CARDOZO Graduação Parcial Outro 48 Mês(es)

VANESSA BARBOSA
FERNANDES Especialização Parcial Outro 24 Mês(es)

VERA CLEUSA DOS SANTOS
LIMA Especialização Parcial Outro 6 Mês(es)

Veronica Morales Antunes Mestrado Parcial Outro 6 Mês(es)
VIVIANE HASFELD
MACHADO Mestrado Parcial Outro 48 Mês(es)

WILLIANE ROCHA NUNES Graduação Parcial Outro 12 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.
Criação/Credenciamento: Lei 11.640, 11/01/2008, publicada no Diário Oficial da União de
14/01/2008.
Portaria Nº 353/2009 instituiu uma comissão formada por docentes e técnicos para organizar o setor
de EaD na universidade, em março de 2010, foi criada a Coordenadoria de Educação a Distância
(CEaD).
Credenciamento EaD: Portaria MEC 1.050 de 09/09/2016, publicada no D.O.U. de 12/09/2016.
Recredenciamento: Portaria MEC 316 de 08/03/2017, publicada no D.O.U. de 09/03/2017.

Endereço: Avenida General Osório, nº 900. Cidade: Bagé/RS, CEP: 96400-100.
4. Descrever o perfil e a missão da IES.
1. 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.
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2. 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.
Segundo ao PPC da UNIPAMPA há um contexto geográfico e socioeconômico que envolve toda
trajetória de existência de seus cursos, neste caso específico, da área de Licenciatura em Pedagogia,
não foi diferente, a exemplo, segundo o PPC (p. 17-18), o Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia
à distância da Fundação Universidade Federal de Rio Grande foi escolhido para atender
fundamentalmente os requisitos que respondem à Resolução CNE/CP n.02/2015 (Diretrizes
Curriculares Nacionais para formação inicial em nível Superior). A oferta do Curso de Pedagogia
EaD/UAB pelo Campus Jaguarão abarca 2.532 quilômetros do estado do RS ao atender os 7
municípios que demandaram por sua instalação junto aos Polos da UAB. A determinação da Lei nº
12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB n. 9394/96, traz um novo cenário aos diferentes
municípios que passam a ter a obrigatoriedade da oferta de escolarização infantil para todas as
crianças a partir dos 4 anos de idade, o que provoca enorme demanda de formação de professores da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais. Os municípios onde ocorre a oferta do Curso de Pedagogia
EaD/UAB mantém o compromisso com a qualidade da educação. A implantação de Cursos junto a
estes municípios mantém princípios comuns ao PDI da Unipampa, responsivo ao compromisso com a
inserção regional. A partir deste compromisso, desenvolvemos ações que venham qualificar as
relações dos seres humanos com o conhecimento profissional associado a uma visão estratégica nas
dimensões da gestão democrática, da docência, da sustentabilidade e tecnologias sociais e
conhecimento ambiental ecológico no desdobramento de práticas entre escola e sociedade e espaços
não formais de educação.
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.
Segundo o PDI, a UNIPAMPA veio ao encontro da reivindicação da comunidade localizada na metade
sul do estado do Rio Grande do Sul, amparada pela política de expansão e renovação das Instituições
Federais de Educação Superior a partir de 2005. Até então, era um problema o processo de
desenvolvimento e de acesso à educação pública e superior. O atendimento à solicitação de ampliar a
oferta de educação superior gratuita, inclusiva e de qualidade foi anunciado em 2005, em ato público
e, ainda, anunciado o Consórcio Universitário da Metade Sul, que ficou responsável pela implantação
da nova Universidade. Em 2005, esse consórcio foi firmado mediante a assinatura de um acordo de
cooperação técnica entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e
a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), prevendo a ampliação da educação superior no estado. 
As instituições componentes do consórcio foram responsáveis pela criação dos primeiros cursos da
futura Instituição, totalizando trinta cursos de graduação:
&#61623; Campus Alegrete: Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica;
&#61623; Campus Bagé: Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química,
Engenharia de Computação, Engenharia de Energias Renováveis e de Ambiente, Licenciatura em
Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Letras (Português e
Espanhol), Licenciatura em Letras (Português e Inglês);
&#61623; Campus Caçapava do Sul: Geofísica;
&#61623; Campus Dom Pedrito: Zootecnia;
&#61623; Campus Itaqui: Agronomia;
&#61623; Campus Jaguarão: Pedagogia e Licenciatura em Letras (Português e Espanhol);
&#61623; Campus Santana do Livramento: Administração;
&#61623; Campus São Borja: Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade
e Propaganda e o Curso de Serviço Social;
&#61623; Campus São Gabriel: Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado, Engenharia Florestal
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e Gestão Ambiental;
&#61623; Campus Uruguaiana: Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia.
Em maio de 2006, cerca de 6,5 mil candidatos disputaram as 1.500 vagas oferecidas pelo referido
consórcio entre UFSM e UFPel. Os resultados finais do primeiro vestibular foram divulgados no mês
julho daquele ano. Os candidatos realizaram provas de língua portuguesa e literatura brasileira, língua
estrangeira, história,
geografia, matemática, física, biologia, química e redação, sendo o tema da redação “Qualidade de
Vida”. Para esse primeiro vestibular, foram oferecidos 29 cursos, dos quais 17 sob a responsabilidade
da UFPel, com 850 vagas, disputadas por 2.795 vestibulandos, numa média de 3,28 candidatos por
vaga. O curso com maior procura
à época foi o de Engenharia de Produção (Bagé), com 8,64 candidatos/vaga. Por sua vez, na área
gerenciada pela UFSM, foram registradas 3.687 inscrições para 650 vagas – média de 5,67 candidatos
por vaga. 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. O início das aulas ocorreu em 16
de outubro de 2006. Para dar suporte às atividades acadêmicas, as instituições componentes do
consórcio realizaram concursos públicos para docentes e técnicos administrativos em educação, além
de desenvolverem e iniciarem a execução dos projetos dos prédios de todos os campi. Nesse mesmo
ano, entrou em pauta no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7.204/2006, que propunha a criação
da UNIPAMPA. Em 16 de março de 2007, foi criada a Comissão de Implantação da UNIPAMPA, que
teve seus esforços direcionados para constituir os primeiros passos da identidade dessa nova
Universidade.
Em 11 de janeiro de 2008, a Lei nº 11.640 instituiu a Fundação Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), fixando, em seu Art. 2º, que: A UNIPAMPA terá por objetivos 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. Naquele momento, a UNIPAMPA contava com 2.320 alunos, 180
servidores docentes e 167 servidores técnico-administrativos em educação.
O primeiro reitorado, na condição pro tempore, foi empossado em janeiro de 2008, atuando no sentido
de integrar os campi criados pelas instituições componentes do consórcio que deu início às atividades,
constituindo e consolidando-os como a Universidade Federal do Pampa. Nessa gestão, foi instituído,
provisoriamente, o Conselho
de Dirigentes, integrado pela Reitora, pelo Vice-Reitor, pelos Pró-Reitores e os Diretores de campus,
com a função de exercer a jurisdição superior da Instituição, deliberando sobre temas de relevância
acadêmica e administrativa. Ainda em 2008, ao final do ano, foram realizadas eleições nos dez campi,
nas quais foram eleitos os Diretores, Coordenadores Acadêmicos e Coordenadores Administrativos.
Até 2009, o ingresso ocorria por meio de vestibular pela UNIPAMPA. O Edital no 43, de 12 de
novembro de 2008, teve, naquele ano, 7.214 candidatos que entraram na disputa das 2.060 vagas
distribuídas entre os campi de: Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão,
Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.
A Portaria nº 353/2009 instituiu uma comissão formada por docentes e técnicos para organizar o setor
de EaD na Universidade. Em 2010, foi criada a Coordenadoria de Educação a Distância (CEaD) no
Campus Alegrete, com o objetivo de institucionalizar a modalidade a distância.
Em 2016, a Universidade foi credenciada para oferta de cursos a distância através da Portaria nº
1.050/16. No mesmo ano, a CEaD passou a constituir-se Diretoria de Educação a Distância pela
Portaria nº 1695/16. Já a Portaria nº 723/16 autorizou o funcionamento do primeiro curso de
graduação a distância institucionalizado (Letras - Português) e, a partir do Parecer nº 2/2016
DED/CAPES, a Instituição passou a oferecer cursos de graduação e pós-graduação a distância no
âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
No que se refere ao ensino a distância, em 2017, a UNIPAMPA ofertou a Licenciatura em Letras –
Português e, a partir da adesão a editais externos, foram oportunizados os Cursos de Licenciatura em
Geografia, Licenciatura em Pedagogia e o Bacharelado em Administração Pública. Atualmente, são
ofertados 69 cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância. Os cursos presenciais são
oferecidos em diferentes turnos, em todos os campi, contribuindo para a ampliação do acesso à
educação superior pública. Em 2018, foram ofertadas 3.240 vagas nos cursos de graduação na
modalidade presencial e 2.000 vagas nos cursos de graduação na modalidade de educação a distância.
Em 2018, a Universidade contabilizava 13.224 alunos matriculados em cursos de graduação e 1.176
em cursos de pós-graduação, na modalidade presencial. Já na modalidade a distância, foram 1.993
alunos matriculados.
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Ainda em 2018, através do Edital CAPES nº 5/2018, a Instituição obteve deferimento para oferta de
1.750 vagas para cursos de graduação e pós-graduação lato sensu na modalidade a distância, com
provável ingresso de novos discentes em 2019.
Nesse contexto, a UNIPAMPA vem se desenvolvendo, administrando articuladamente seus dez campi,
contribuindo para a formação de profissionais egressos dos cursos ofertados nas diferentes áreas do
conhecimento, produzindo e compartilhando informações, contribuindo para qualificar a vida da
comunidade constituída pela Metade Sul do Rio Grande do Sul e de outras espalhadas pelo Brasil.
7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).
Pedagogia.
8. Indicar a modalidade de oferta.
A UNIPAMPA oferta as modalidades presencial e a distância, sendo esta o alvo desta avaliação.
9. Informar o endereço de funcionamento do curso.
Avenida General Osório, 900 Centro. Bagé - RS. CEP:96400-100.
10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.
O Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia à distância da Fundação Universidade Federal de Rio
Grande foi escolhido entre os Projetos disponíveis no Banco de Dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (www.capes.gov.br) para dar início a implantação do
Curso de Pedagogia à Distância das UNIPAMPA em convênio com o Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB) atentando especialmente aos elementos apontados no Memorando 322/2017 –
PROGRAD/UNIPAMPA, fundamentalmente os requisitos que respondem à Resolução CNE/CP
n.02/2015.
A partir de março de 2018 o curso teve sua primeira oferta utilizando-se do Projeto Pedagógico de
Curso (PPC) da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) disponível na base de dados
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Em maio e dezembro de
2018 foi submetido a reformulação do PPC dentro dos moldes institucionais e adequação carga
horária, tendo em vista que o PPC inicial trazia um número superior ao exigido nas diretrizes e
também a necessidade de imprimir ao mesmo as diretrizes e concepção da UNIPAMPA. O curso
atende sete polos de apoio presencial no estado do Rio Grande do Sul e vem construindo junto à
Divisão de Educação a Distância, Coordenação Institucional da UAB e PROGRAD as relações e
articulações para viabilização das políticas necessárias ao ensino, pesquisa e extensão.
É importante ressaltar que o mote da concepção pedagógica do curso reside na compreensão das
articulações e relações presentes entre Educação, Cultura e Sociedade, inspirada na experiência do
curso presencial que já vem sendo ofertado há dez anos pelo Campus Jaguarão. Como profissionais da
Educação se tem a convicção do dever e compromisso da universidade pública como um agente
formador e mediador das demandas da educação básica numa perspectiva crítica da educação.
11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam).
De acordo com o PPC, o curso atende os aspectos normativos com base no Plano Nacional de
Educação - PNE (Lei nº 13.005/2014.), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96, na
Resolução CNE/CP, n. 1, de 15 de maio de 2006, na Resolução CNE/CO N. 2, de 01 de julho de 2015.

12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de
licenciatura.
De acordo com o PPC, o curso atende aos aspectos normativos com base no Plano Nacional de
Educação - PNE (Lei nº 13.005/2014.), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96, na
Resolução CNE/CP, n. 1, de 15 de maio de 2006, na Resolução CNE/CO N. 2, de 01 de julho de 2015.
Porém, nesta análise preliminar, não foi identificado no PPC quaisquer referência à DCN n. 2/2019.
13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, em
caso de Despacho Saneador parcialmente satisfatório.
De acordo com o PPC e demais documentos o número de vagas do curso é de 350 (trezentos e
cinquenta). Sendo, uma turma única, conforme demanda dos Polos. Sendo de maneira semestral, com
no mínimo 240h/semestre e no máximo 480horas/aula por semestre. Em uma carga horária total de
3.340 horas relógio. É observado que os componentes se apresentam com 60h/relógio.
Com relação às atividades presenciais, estão adequadas, pois nos dois primeiros anos, as atividades
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avaliativas foram efetuadas nos polos, conforme consta no Plano de Gestão do Coordenador. E as
avaliações presenciais foram feitas nos polos, assim como o acompanhamento do Coordenador com
reuniões periódicas. As reuniões eram semestral, em momento de escuta, pois os discentes se
posicionavam, mas principalmente a fim de detalhar o funcionamento do curso. Cabe salientar que
devido a Pandemia (2020-2021) todo trabalho se deu de forma remota, tanto de forma síncrona como
assíncrona. Salienta-se que o site https://cursos.unipampa.edu.br, apresenta muitas documentações
pertinentes e importantes para conhecimento do curso.
No que diz respeito às vagas, a UNIPAMPA atende o curso em 7 polos, seguindo a demanda de
mercado, bem como o contexto de atuação. As vaga seguem, ainda, a legislação CAPES-Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, via sistema da Universidade Aberta do Brasil. O
corpo docente e tutores são selecionados via Edital aberto, conforme andamento do curso.
De acordo com o PPC do curso, a UNIPAMPA tem autonomia na escolha das vagas, e a adesão do
quantitativo se deu pela demanda e autorização pela CAPES. Ainda segundo o PPC, o curso
desenvolve suas aulas via plataforma de aprendizagem Moodle, fato que oportuniza flexibilidade
quanto aos componentes curriculares. Inclusive, muitas ações dos discentes ocorrem via on-line, como
é o caso da matrícula. O Moodle é um ambiente que possui meios metodológicos com aulas síncronas
e assíncronas, facilitando algumas estratégias que serão visualizadas em visita, como postagens,
atendimentos a discentes, dentre outras que envolve o processo de ensino e aprendizagem. Quanto a
questão da acessibilidade digital, segundo a documentação (PPC, diretrizes) o Ambiente Virtual de
Aprendizagem, bem como as bibliotecas apresentam. Há, também, na estrutura física da UNIPAMPA,
fato que será visualizado no decorrer da visita.
Com relação à bibliografia, veremos na visita, mas cabe salientar que o PPC apresenta nos ementários
bibliografias que envolvem obras de 1976/97, mas uma maioria a partir de 2000, chegando ao ano de
2014 e algumas já envolvendo 2015 a 2018.
Salienta-se que no próprio site do e-mec há documentação acerca do imóvel sede da UNIPAMPA, mas
olharemos também em documentação mediante a visita. Será verificada, também, a infraestrutura,
conforme descrições visualizadas em PCC do curso. 

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.
NSA. No sistema e-MEC não constam Ocorrências de diligências pendentes.
15. Informar o turno de funcionamento do curso, se for o caso.
O curso é ofertado na modalidade a distância, turno não definido, ficando a critério do discente o
acesso ao processo de aprendizagem.
16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.
Carga horária total do curso e em hora/aula: 3340 horas.

Regime de matrícula: Semestral, com no mínimo 240h/semestre e no máximo 480horas/aula por
semestre. 
Carga horária total: 3.340 horas relógio (usa-se pela modalidade EaD) todos são estimados por hora-
relógio, conforme legislação vigente.
Todos componentes são obrigatórios e contam com 60h/relógio.
17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.
O curso tem a duração de 8 semestre, sendo o mínimo e máximo de integralização.
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). Descrever do tempo de
experiência do(a) coordenador(a) em cursos EaD. No caso de CST, consideração e descrição o
tempo de experiência do(a) coordenador(a) na educação básica, se houver.
O coordenador atual do curso, Prof. Maurício Aires Vieira é Licenciado em Física, pela Universidade
Federal de Pelotas (1999), Mestre em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Rio Grande
(2002) e Doutor em Educação pela Pontífica Universidade Católica (2009). Maurício possui 16 anos
de magistério, sendo que destes, treze anos são de magistério superior, atuando também em seu
histórico, como coordenador acadêmico, diretor de unidade universitária e vice-reitor da
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Universidade.
Como experiência anterior, o coordenador, está lotado no curso de Pedagogia presencial da referida
instituição desde 2009, exercendo inúmeras funções dentro do curso presencial, além também de ser o
presidente atual do NDE do curso presencial da IES. É importante ressaltar esses entrelaçamentos e
atuações a fim de assegurar uma gama de possibilidades de contribuir com ambos os cursos
(presencial e a distância). No caso do curso a distância, o coordenador, assim como todos os demais
professores formadores bolsistas, foi selecionado por edital próprio para coordenação do curso, no
segundo semestre de 2020.
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 - 3,87.
20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
A UNIPAMPA possui, em um total de 58 docentes, envolvidos com o curso em questão:
Doutor: 29;
Mestre: 22, destes 6 estão cursando doutorado;
Especialista: 7, destes 5 estão cursando mestrado.
21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.
Não há oferta de disciplinas em língua estrangeira no curso.
22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina é obrigatória ou
optativa.
Há oferta de disciplina de LIBRAS e é obrigatória. A ofertada ocorre no 7º semestre do curso.
23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes
profissionais.
Segundo o PPC, há gerência de convênios com outras instituições. A UNIPAMPA apresenta em seu
PPC um convênio para Mobilidade Acadêmica: Programa Andifes/Santander, que permite que
acadêmicos de uma instituição cursem componentes curriculares em outra instituição, de acordo com
requisitos estabelecidos no convênio. Há, também, convênios com os municípios, a partir deles, os
acadêmicos realizam seus estágios obrigatórios. Cabe salientar o próprio convênio firmado para iniciar
o Curso de Pedagogia, com a Universidade Aberta do Brasil-UAB.
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.
NSA.
25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos.
De acordo com PPC (p.72-73) Programa de Acompanhamento do Egresso (PAE), da UNIPAMPA,
regulamentado pela resolução CONSUNI/UNIPAMPA Nº 294, de 30 de novembro de 2020, é um
programa que está em execução desde 2016, e tem por objetivo estabelecer a política e as ações de
acompanhamento dos egressos dos cursos de graduação da Universidade, visando estabelecer a
política e as ações de acompanhamento dos egressos dos cursos da UNIPAMPA. Cabe aos docentes da
Comissão de Curso divulgar a política de acompanhamento de egressos aos alunos, 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-alunos vivenciaram. O papel do docente é
fundamental, ainda, para que se estabeleça um processo de sensibilização dos alunos sobre a
importância de contribuírem com a avaliação da instituição, compreendendo 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, eles são
sensibilizados desde o início de seu percurso na
Universidade para que 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 utilizar os resultados para refletir
acerca das condições e percepções dos egressos. Tal reflexão é um importante instrumento de debate,
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através do qual se constata, de acordo com os indicadores, os sucessos ou deficiências no curso e
sobre os quais novas ações poderão ser 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.
Ato nº 19 - Ad Referendum Do Conselho Universitário - Aprova a oferta do Curso de Pedagogia
Licenciatura à Distância, utilizando o Projeto Pedagógico de Curso cadastrado no Sistema UAB-
CAPES pela FURG, conforme Ata 019/2017, do Colegiado do Curso de Pedagogia, Campus
Jaguarão, em 06/11/2017.
27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o
conceito obtido) ou por dispensa.
O curso de Pedagogia EaD/UAB é ofertado pela primeira vez na Unipampa a partir da avaliação da
ampla experiência do /curso de Pedagogia presencial e sendo feita uma adequação da carga horária do
PPC original da FURG já cadastrado na CAPES para oferta junto a UAB. O curso de Pedagogia -
Licenciatura, modalidade a distância responde ao Regimento Geral da Universidade (UNIPAMPA,
2010) é ofertado no âmbito da UAB (Edital no 75/2014) responde também à Coordenação Geral da
UAB, que é regida pelas normativas próprias desse sistema (Decreto 5.800, 08/06/2006).
28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o
caso.
Ainda não tem, porque o curso foi oferta única e teve apenas um ingresso até o momento. Logo, ainda
não passou pela avaliação de reconhecimento ou renovação de reconhecimento.
29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas anualmente.
Número de vagas (pretendidas ou autorizadas): 350
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 tem porque o curso é oferta única e teve apenas um ingresso.
31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver.
Não tem o resultado porque o curso foi oferta única e teve apenas um ingresso. O ENADE foi feito no
final do ano passado no ciclo avaliativo, portanto, não tem respostas ainda; uma vez que a avaliação
individual está prevista para setembro de 2022 (quando encerrar o ciclo avaliativo, em que a
UNIPAMPA está circunscrita).
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 há, pois o curso é oferta única e teve apenas um ingresso.
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).
Nos documentos, inclusive os Currículos Lattes, a média dos docentes no curso são de 2 a 4 anos.
Entretanto, alguns pontos para realização do cálculo não foram suficientes. Pois alguns currículos não
apresentaram o trabalho desenvolvido no curso em questão, na UNIPAMPA. Há ainda, na relação de
docentes que, de acordo com o currículo, não eram docentes no curso, mais sim, Coordenadora de
tutoria, por exemplo. Inclusive, uma relação apresentada referente aos docentes do curso, por
componente curricular e carga horária, corresponde a apenas 28 docentes.
Portanto, este tópico será melhor visualizado nas entrevistas no momento da pesquisa.
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).
A UNIPAMPA obteve apenas uma oferta única, foram 50 discentes por polo (7 polos, ou seja, 350
discentes). Mas ao longo de cada ano, obtiveram algumas desistências.



02/05/2022 11:17 e-MEC - IES

https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTYy… 11/27

Cabe salientar que as desistências ocorreram por inúmeros motivos, como: Covid, óbitos na família,
situação calamidade pública nos munícipios, perda de datas de matrículas via web.
Hoje, 2022, há alguns discentes em repercurso. A reprovação se deu por vários motivos, segundo os
documentos apresentados, foram as mesmas que as de desistências citadas acima.
35. Descrever as políticas de institucionalização da modalidade a distância (EaD).
A Portaria nº 353/2009 instituiu uma comissão formada por docentes e técnicos para organizar o setor
de EaD na Universidade. Em 2010, foi criada a Coordenadoria de Educação a Distância (CEaD) no
Campus Alegrete, com o objetivo de institucionalizar a modalidade a distância. segundo o PDI (p. 53),
a institucionalização da educação a distância deve estar integrada à política da Instituição e aos
processos de ensino, pesquisa e extensão que precisam, sobretudo, atender as especificidades da
modalidade, tais como: processos organizacionais de ingresso; atendimento e acompanhamento
administrativo e registro acadêmico adequado aos alunos a distância; flexibilização de alguns fluxos
internos para atender os externos quando se referem a cursos ofertados no âmbito da Universidade
Aberta do Brasil ou de outro convênio externo; organização didático-pedagógica dos cursos; aspectos
metodológicos e avaliativos que correspondam à modalidade de ensino; investimento nas TICs
institucionais para manter a qualidade de ensino e práticas a distância, capacitação contínua de tutores,
professores, servidores e alunos; aperfeiçoamento na elaboração de materiais didáticos; registro da
produção de materiais didáticos em conjunto com a editora da UNIPAMPA bem como a organização
de repositório institucional de recursos educacionais abertos. É importante ressaltar a realização de
chamadas internas para cadastro de novos cursos de Pós-graduação 
e articulação de cursos de licenciatura e tecnólogos para atender as demandas apresentadas pelos
Polos UAB pertencentes às regiões de atuação da UNIPAMPA e as demandas das chamadas externas.
Tendo em vista que os cursos a distância, ofertados pelo sistema UAB, têm como base a formação de
professores e a administração pública, observou-se, em estudo preliminar de demanda, a necessidade
de articular a proposta de cursos para a formação docente, tais como: Licenciatura em Docência,
Licenciatura em Computação, Licenciatura em Artes e Licenciatura em Ciências Naturais. A
Universidade deve buscar a adesão a cursos nacionais e a propostas em parceria com outras IFES.
Além disso, deve prever a adesão aos cursos nacionais de graduação do Programa Segunda
Licenciatura (Matemática, 
Ciências da Natureza, Letras Português e Artes), ofertados para professores com formação em
Pedagogia. Ao longo da vigência do PDI, é um objetivo o credenciamento de quatro campi para atuar
como polos de apoio presencial, finalizando o processo de credenciamento dos dez campi. Quanto aos
polos externos, objetiva-se, verificando as condições externas favoráveis, ampliar as ofertas em novos
polos no Rio grande do Sul, para a oferta de cursos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil,
ficando condicionada à liberação de recursos orçamentários e à própria política de inserção regional
prevista no PDI. 
36. Listar os polos de oferta do curso, se for o caso.
Segundo o PPC (p. 18-20), o curso atende sete polos:
Camargo
Cacequi
Gramado
Hulha Negra
Itaqui
Quaraí
Rosário do Sul
37. Citar a composição da Equipe Multidisciplinar.
Segundo o PPC (p. 75), a última equipe multidisciplinar foi instituída pela Portaria nº 1688, de 25 de
novembro de 2021. A equipe é constituída por:

• Ailime Ferreira Rodrigues, Técnica de Tecnologia da Informação;
• Daniele dos Anjos Schmitz, Pedagoga;
• Elvis Galarca Menezes Mendes, Técnico de Tecnologia da Informação;
• Henrique Rockenbach de Almeida, Programador Visual;
• Isaphi Marlene Jardim Alvarez, Professora do Magistério Superior;
• Karine Braga Moreira, Técnica em Assuntos Educacionais;
• Leonardo Mathis Fischer, Analista de Tecnologia da Informação;
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• Maria Cristina Graeff Wernz, Secretária Executiva;
• Marilice Cortes, Secretária Executiva;
• Mateus Guimarães da Silva, Professor do Magistério Superior;
• Verônica Morales Antunes, Pedagoga.
38. Informar a quantidade de tutores a distância, que atuam a partir da sede da IES, indicando a
relação com o quantitativo de vagas e matrículas, bem como a relação da formação com o curso
em que atuam e a experiência em EaD.
Com relação aos tutores a distância, nos documentos não ficou evidenciado o quantitativo e os que
realmente trabalham com o curso de Pedagogia, item a ser verificado durante a visita in loco.
39. Informar a quantidade de tutores presenciais, que atuam nos polos EaD, quando for o caso,
indicando a relação com o quantitativo de vagas e matrículas, bem como a relação da formação
com o curso em que atuam e a experiência em EaD.
A UNIPAMPA trabalha com 1 tutor presencial por Polo para atender os alunos do curso de Pedagogia,
em um número previsto de 50 discentes por Polo. Em termos de estudantes, a realidade atual
aproximada é:
Polo Itaqui - 29 discentes
Polo Quaraí - 50 discentes
Polo Rosário do Sul - 30 discentes
Polo Cacequi - 22 discentes
Polo Gramado - 20 discentes
Polo Hulha Negra - 38 discentes
Polo Camargo - 31 discentes

Salienta-se que, conforme relação de tutores apresentada os 3 últimos Polos não possuem tutor
presencial atualmente, devendo verificar essa realidade na visita. Justificativa a CAPES não libera
tutor para atender Polo com menos de 30 alunos. Mas os alunos são atendidos presencialmente nesses
3 Polos pelos coordenadores do Polo e os assistentes de Polos.

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,55

1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4
Justificativa para conceito 4:A UNIPAMPA em seus documentos apresenta o anseio de uma
formação pautada em políticas institucionais que envolvem o ensino, pesquisa e extensão. Isso
se consolida no âmbito do curso de Pedagogia e a implantação ocorre por polo, onde cada um,
dentre os sete Polos realizam seus projetos. Salienta-se que mesmo com as ações, é unânime
dizer que ainda é frágil o envolvimento da extensão, muito provável isso ocorreu pela situação
do contexto pandêmico. Contudo, as ações desenvolvidas pela UNIPAMPA buscam promover
oportunidades de aprendizagem em consonância com o perfil de egresso. Ao envolver o
universo UNIPAMPA, observou-se adoção de práticas, inclusive, comprovadamente exitosas, a
exemplo, de projetos desenvolvidos, como um que envolvia o Turismo Pedagógico, Pequenos
Produtores Rurais e Geoparque, que, de forma interdisciplinar, envolveu docentes, acadêmicos,
tutores, em uma interação de todos os cursos, onde as diferentes áreas convergiram para formar
acadêmicos que compreendem o que está expresso em seus documentos, como é o caso do PDI.
Ao tratar especificamente do âmbito do Curso de Pedagogia em EaD, muito se faz,
considerando que trata de um curso novo, mas não há, ainda, um contexto que evidencia
práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras para a sua revisão.
1.2. Objetivos do curso. 5
Justificativa para conceito 5:A UNIPAMPA apresenta como objetivo do curso de Pedagogia,
uma formação para o exercício da Docência nos níveis de: Educação Infantil e dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental considerando suas diferentes modalidades de ensino; nos componentes
do curso Normal, em nível de Ensino Médio; nos componentes da Educação Profissional que
demandem conhecimento no âmbito pedagógico; e, na Área de Serviços, Apoio e
Desenvolvimento Escolar; Organização e Gestão de Sistemas e Instituições de Ensino; ou
Espaços Educativos não formais. Fato que se concretiza na prática à medida em que sua
estrutura curricular se apresenta via perfil do egresso, considerando o contexto educacional que
envolve características locais. Há, ainda, o fato de que a UNIPAMPA apresentou no âmbito do
curso de Pedagogia novas práticas emergentes do conhecimento relacionado ao curso em
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questão. Fato que, inclusive, pode-se dizer que a pandemia, de certa forma, trouxe essa
vivência, já que todos - docentes e discentes tiveram que se reinventar.
1.3. Perfil profissional do egresso. 5
Justificativa para conceito 5:O PPC do curso de Pedagogia apresenta o perfil do egresso e,
com isso, expõe a realidade em termo profissional a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais
que foca a formação docente. Apresenta, ainda, o processo autônomo de estudo e as
competências que o pedagogo necessita possuir ao torna-se egresso em um dinamismo que deve
existir entre as necessidades reais do contexto local e regional com sua futura profissão,
correspondendo às demandas apresentadas pelo mundo do trabalho (PPC, 30-32).
1.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para
Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005). 3

Justificativa para conceito 3:O PPC do curso de Pedagogia apresenta uma estrutura curricular
voltada para as competências de um futuro pedagogo, mesmo não demonstrando a
interdisciplinaridade entre as disciplinas, observou-se nas reuniões in loco que o docente
desenvolve aulas interdisciplinares à medida em que envolve distintas áreas de conhecimento
para desenvolver suas aulas, usando da flexibilidade em muitas situações, em que o acadêmico
necessita, principalmente para atendimento individualizado, dando atenção a acessibilidade
metodológica, ressaltando ainda que todas as disciplinas estão com uma carga horária em horas
relógio de 60h, sendo em sua maioria de 45h na parte teórica e 15h para a parte mais explicitas
de envolvimento da relação teoria e prática. Mesmo com essa estrutura, tem fragilidade com a
articulação entre a teoria e a prática de modo geral, porém, em termos de estágio e TCC
(considerando o período pandêmico) realizou a prática em consonância com a teoria. Inclui
nesse processo, a disciplina de Libras que obrigatoriamente ocorre no 7º Semestre. Fato
significativo dentro da UNIPAMPA, pois os vídeos apresentados e o Ambiente Virtual de
Aprendizagem demonstram o processo inclusivo, via o uso de Libras. Porém, cabe ressaltar,
neste tópico do uso da libras, na realidade, além da disciplina em si, os prédios apresentados não
possuem as identificações necessárias. Voltando ao item da estrutura curricular, Não foi possível
observar claramente a articulação entre os componentes curriculares no percurso do curso e nem
elementos inovadores nesse sentido. Ressalta-se neste tópico que o olhar foi direcionado para o
PPC, as aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e os discursos da comunidade acadêmica.
1.5. Conteúdos curriculares. 5
Justificativa para conceito 5:O PPC do Curso de Pedagogia apresenta um ementário
evidenciado nos Planos de curso dos docentes do curso de Pedagogia, promovendo o
desenvolvimento das habilidades e competências para alcançar o proposto para o perfil
profissional do egresso. Segundo a visita in loco e os documentos apensados em drive para esta
avaliação, os conteúdos envolvem a atualização da área do pedagogo, com carga horária
adequada, incluindo uma biblioteca física e virtual, acessibilidade metodológica, a abordagem
dos conteúdos são pertinentes às políticas de de educação ambiental, de educação em direitos
humanos e de educação das relações étnico-raciais e, ainda, envolve ensino de história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena, mas o que foi exposto não se configura como um diferencial
do curso de Pedagogia dentro da área profissional e nem induzem o contato com conhecimento
inovador.
1.6. Metodologia. 4
Justificativa para conceito 4:A metodologia citada no PPC parte da interação professor/aluno,
na modalidade a distância, acontece em ambiente virtual de aprendizagem Moodle e está de
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, atendendo ao desenvolvimento de conteúdos,
pois a metodologia possibilita o uso de estratégias para a aprendizagem, incluindo à autonomia
do estudante, e estão em consonância com as práticas propostas para desenvolvimento do
Estágio Supervisionado, pois não evidenciou outra ação em que a prática por parte do
acadêmico ocorra. Salientando, ainda, que não obteve comprovações de elemento inovador ou
embasamento em recursos que proporcionam aprendizagens diferenciadas 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
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Justificativa para conceito 5:O estágio curricular supervisionado do curso de Pedagogia é
institucionalizado, consta no PPC e leva em consideração o perfil do egresso e tem carga de 600
horas, a partir da Resolução CONSUNI no 329/2021, que dispõe sobre as Normas para os
Estágios destinados a discentes de cursos de graduação, presenciais ou a distância, em que os
estágios serão realizados em escolas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental e em
espaços educativos não escolares, púbicas ou privadas. O corpo discente contará com as
orientações do Coordenador de Estágio, dos Supervisores de Estágio e dos Tutores presenciais.
Para esse processo a UNIPAMPA possui convênios com as redes de ensino em que os
estagiários poderão por em prática as competências construídas ao longo do curso e esbouçadas
no perfil de egressos do curso em questão. Constatado que existe uma interlocução entre a
UNIPAMPA e os ambientes de estágio, que geram condições para que as práticas de estágio
estejam sempre em contínua atualização, capazes de gerar insumos para atualização das práticas
de estágio. Cabe citar que os últimos estágios não ocorreram de forma presencial, devido ao
período pandêmico, por meio da Norma Operacional nº 4/2020, seguindo a Portaria nº 544/2020
do Ministério da Educação.
1.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação
Básica.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 4

Justificativa para conceito 4:O estágio curricular supervisionado do curso de Pedagogia é
institucionalizado e foi possível observar que promove a experiência com o cotidiano escolar
em toda sua plenitude, já que se desenvolveu em consonância com o contexto educacional
vivenciada pelo universo da comunidade escolar, envolvendo todos os movimentos realizados
pela equipe de profissionais que atuam de maneira ativa no fazer pedagógico, seja na gestão de
supervisão pedagógica ou de sala de aula, realizando os registros acadêmicos necessários
evidenciando cada momento. Etapas de planejamento, execução e relatórios foram
acompanhados por docentes específicos da UNIPAMPA. Contudo, não houve demonstração de
práticas inovadoras durante o processo na escola campo de estágio que demonstrasse a gestão
da relação entre a UNIPAMPA e a rede da Educação Básica. Cabe ressaltar que os estágios não
ocorreram de forma presencial, devido ao período pandêmico mas sim, remoto, por meio da
Norma Operacional nº 4/2020, seguindo a Portaria nº 544/2020 do Ministério da Educação.
1.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para
licenciaturas. NSA para os demais cursos. 4

Justificativa para conceito 4:Por mais que haja fragilidade para desenvolvimento das
disciplinas focando a relação teoria e prática, no estágio esse processo frágil não envolveu, pois
os estágios ocorreram de acordo com o contexto, promovendo essa relação, uma vez que os
acadêmicos precisavam por em prática os conhecimentos construídos ao longo do curso, para
isso tiveram orientações constante, obedecendo o direcionado nas diretrizes contidas no PPC.
Ao se envolver no cotidiano da escola, o estagiário passou a realizar as ações conjuntas
pertinentes ao seu curso, sendo acompanhado, não apenas pelo orientador direcionado pela
Universidade, mas, também, pelos profissionais da Educação Básica. Entretanto, nada que
evidenciasse atividades comprovadamente exitosas ou inovadoras.
1.10. Atividades complementares.   Obrigatório para cursos cujas DCN preveem
atividades complementares. NSA para cursos que não contemplam atividades
complementares no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN).

4

Justificativa para conceito 4:As atividades complementares do curso de Pedagogia da
UNIPAMPA, corresponde à carga horária de 100h, que segundo o PPC são atividades de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos acadêmicos (p. 40). Conforme a
Resolução 29/2011 do CONSUNI, as atividades complementares classificam-se em 4 (quatro)
grupos, sendo validadas da seguinte forma: Grupo I: Atividades de Ensino; Grupo II: Atividades
de Pesquisa; Grupo III: Atividades de Extensão; Grupo IV: Atividades Culturais e Artísticas,
Sociais e de Gestão. Essas atividades foram demonstradas a partir de outros cursos da
UNIPAMPA, aos quais os acadêmicos do curso de Pedagogia em EaD faziam parte como
participante ouvinte. Houveram algumas ações promovidas pelos docentes e acadêmicos, mas
não houve comprovações de mecanismos exitosos ou inovadores na sua regulação, gestão e
aproveitamento. Cabe salientar que considerando o contexto visitado, a questão da extensão,
onde os acadêmicos são proponentes extensionistas, e o docente apenas orienta ou coordena,
ainda possui fragilidade.
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1.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   Obrigatório para cursos cujas DCN
preveem TCC. NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja
previsto nas DCN).

5

Justificativa para conceito 5:O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será realizado no 6º e
7° Semestre, estes compreendendo respectivamente a elaboração, apreciação e implementação
do projeto e relatório final em forma de artigo. E é regido pela Resolução Resolução 29, de 28
de abril de 2011, com carga horária 120h, distribuída em TCC I de 60 horas e TCC II, 60 horas.
Foi apresentado além do PPC uma instrução normativa que traz todo o processo para a
construção e apresentação do TCC. A UNIPAMPA apresenta, via biblioteca, um repositório
para os TCC dos seus cursos, de forma on-line.
1.12. Apoio ao discente. 3
Justificativa para conceito 3:De acordo com a reunião in loco, principalmente considerando o
contexto vivenciado entre 2020 e início de 2022, a UNIPAMPA contempla ações de
acolhimento e permanência no curso, pois, a exemplo, há um Núcleo de Inclusão e
Acessibilidade (NInA) da Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão (ADAFI)
que efetiva a política de apoio ao discente. Suas ações são voltadas para acadêmicos com
deficiência, inclusive a partir da RESOLUÇÃO CONSUNI/UNIPAMPA Nº 328, de 04 de
novembro de 2021. Há, ainda, programas que visam a permanência dos acadêmicos, como o
atendimento de assistente social e pedagoga, via o Núcleos de Desenvolvimento Educacional
(NuDE). Houve, ainda, e de forma significativa, bolsas para os discentes, de Pedagogia em
EaD, em programas da instituição, como o Programa de Apoio a Coordenação Acadêmica e o
de Gestão da Coordenação de Curso. Para o curso em questão não houve demonstração de
intermediação de acompanhamento de estágio não obrigatório remunerado, nem participação
em centros acadêmicos ou intercâmbios. Neste tópico, mesmo com a conquista de bolsas para
alguns discentes, a UNIPAMPA para o curso de Pedagogia em EaD não apresenta promoção de
ações comprovadamente exitosa.
1.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 5
Justificativa para conceito 5:A UNIPAMPA percebe a avaliação da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) como um instrumento fortíssimo a ser considerada para gerir seus cursos, pois
no instrumento há questionamentos específicos para cada curso, inclusive para o de Pedagogia
em EaD, o qual traz insumos para discussões e aprimoramento das estratégias desenvolvidas em
termos administrativos, pedagógico e da própria gestão, inclusive as ATAS, seja da CPA ou do
NDE e, ainda, os discursos da comunidade acadêmica são evidências da apropriação dos
resultados, incluindo exposição de instrumento e relatório do processo de autoavaliação
periódica do curso em questão.
1.14. Atividades de tutoria. 5
Justificativa para conceito 5:As atividades de tutoria realizadas pelo curso de Pedagogia se
dão de forma presencial e a distância, como forma de atender às demandas didático-pedagógicas
apresentadas em PPC, pois os tutores apresentam formação específica e experiência necessária
tanto em EaD, quanto da profissão em questão. Nos acompanhamento acontecem de forma
presencial, o qual apoia o trabalho do docente utilizando atendimento contínuo para sanar
dúvidas ou dar direcionamentos, seja referente ao conteúdo ou recursos tecnológicos; de forma
a distância, o qual atua mediando e orientando as atividades na Plataforma Moodle e outros
recursos da tecnologia da comunicação e informação, tais como e-mail, WhatsApp e outros.
Nesse processo, são avaliados periodicamente pela comunidade acadêmica ao qual faz parte. O
resultado das avaliações são socializados como subsidio para embasar ações corretivas e de
aperfeiçoamento nos planejamentos de atividades.
1.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria. 5
Justificativa para conceito 5:A equipe de tutoria apresentada pela UNIPAMPA possui
experiência e competência para desenvolver seu papel no curso de Pedagogia em EaD, isso em
consonância com o que está descrito em PPC e no que diz respeito às demandas
comunicacionais e às tecnologias que o curso adota. As avaliações aplicadas trazem à tona as
necessidades, inclusive de capacitação dos tutores. A própria Universidade oferece curso
semestralmente aos seus tutores, sejam os da EaD ou os presenciais. Com relação ao apoio
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institucional a adoção de prática inovadoras para a permanência e êxito dos discentes, cita-se a
conquista de bolsa direcionadas a alunos do curso de Pedagogia em EaD, pois é uma prática
inovadora, uma vez que não há contemplação desse alunado em programas de fomento.
1.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 5
Justificativa para conceito 5:No que diz respeito ao curso de Pedagogia em Ead, a
UNIPAMPA possui em conjunto com a UAB um aparato tecnológico de informação e
comunicação bastante significativo para o processo de ensino e aprendizagem, pois cada
equipamento passa por um trabalho contínuo de avaliação e manutenção, permitindo o
desenvolvimento do que está descrito em seu PPC, garantindo, em termo do Ambiente Virtual
de Aprendizagem, acessibilidade digital e comunicacional bem evidenciado, inclusive, a partir
dos discursos e das salas de aula no AVA, foi possível constatar a interatividade entre discentes,
docentes e tutores, mesmo porque, devido a pandemia, tiveram aulas via plataforma Google
Meet. As salas virtuais e as bibliotecas utilizadas, principalmente pelos cursos em EaD
asseguram o acesso constante a materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar. Salienta-
se que a metodologia utilizadas pela UNIPAMPA via Moodle, YouTube, Website e outros
recursos são fundamentais para experiências diferenciadas no processo de aprendizagem, a
partir das utilizações dos equipamentos e ferramentas, a exemplo, cita-se uma exposição digital.
1.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 5
Justificativa para conceito 5:A UNIPAMPA utiliza como ambiente Virtual de Aprendizagem o
Moodle, conforme consta nos documentos apensados pela IES, bem como demonstração na
visita in loco, nele vislumbra-se os materiais, recursos e tecnologias suficientes para que ocorra
o processo de ensino e aprendizagem, sendo apropriada e interativa, permitindo o
desenvolvimento da cooperação entre os tutores e os discentes e estes com os docentes,
gerenciando meios a partir das mediações desses agentes da comunidade acadêmica para uma
reflexão acerca dos conteúdos, inclusive, os discentes demonstraram isso de forma bem
condizente por meio da expressão dos conteúdos em meio a demonstração das competências
desenvolvidas em ações do curso. O AVA possui acessibilidade metodológica, a exemplo a
utilização do Vlibras e do NVDA. No quesito avaliação, além da avaliação aplicada pela CPA,
conforme conta nos relatórios e planilhas no drive cedido pela IES, há, ainda, escuta, via
diálogos informais, sugestões nos polos ou via e-mail, conforme discursos da equipe
multidisciplinar e de outros atores da Universidade, os quais subsidiam em melhorias nas ações.
1.18. Material didático. 4
Justificativa para conceito 4:A UNIPAMPA apresenta, em seu PPC e em Ambiente Virtual de
Aprendizagem - Moodle, um material didático que fica disponível aos discentes. Esses materiais
são elaborados pelos formadores da Universidade em questão com contribuição significativa e
validação pela equipe multidisciplinar. Cada material utilizado, inclusive os disponibilizados
pelas bibliotecas física e virtuais, incluindo, nesta, a disponibilizada pela CAPES, envolvendo,
inclusive, o repositório da Universidade em que apresenta os TCC dos cursos, contribui com o
desenvolvimento da formação do acadêmico que é definida em PPC, pois considera desde a
abrangência dos temas/conteúdos da área da educação e do pedagogo, permeando um
aprofundamento e coerência teórica, alcançando, em termos de aprendizagem e avanço de
competência, acessibilidade metodológica e instrumental que se apresenta no AVA. Todo
material apresentado tem uma linguagem, inclusiva e acessível. Entretanto, não há recursos
comprovadamente inovadores.
1.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 5

Justificativa para conceito 5:Segundo o PPC (p. 11), a principal concepção da UNIPAMPA,
em termos de contexto geográfico é que o conhecimento produzido deve potencializar novas
perspectivas. Em termos pedagógicos (p. 20), é de compreensão das articulações e relações
presentes entre Educação, Cultura e Sociedade, com a convicção do dever e compromisso da
universidade pública como um agente formador e mediador das demandas da educação básica
numa perspectiva crítica da educação. Diante disso, foi visualizado em reunião in loco (planos
de ensino, sala virtual e discurso da comunidade acadêmica e registros gerais), no que
corresponde aos procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino e
aprendizagem, que a IES em questão atende ao que se propõe, pois a avaliação é concebida
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como uma forma ampla, gradual, cumulativa e cooperativa: 1. Todos os componentes
curriculares contam com pelo menos uma avaliação (prova, seminário, produção textual,
apresentações...) presencial realizada nos polos e com o acompanhamento e orientação dos
tutores presenciais, porém no contexto pandêmico as avaliações se deram de forma on-line; 2.
Cada docente tem a autonomia de escolher a estratégia e instrumento que melhor se adequa ao
componente curricular, aos conteúdos e aos critérios; 3. No AVA as avaliações ocorrem de
forma periódicos conforme o planejamento de cada docente como: fóruns, glossários, resenhas,
artigos, relatórios, vídeos, questionários. Os instrumentos são revisados pelos tutores à
distância, os quais dão permanente feedback aos estudantes, conforme orientação do docente
responsável. Assim, permitem desenvolvimento e autonomia por parte dos estudantes de forma
contínua e efetiva. O resultado é socializado, inclusive com procedimentos avaliativos para
recuperação de nota em um processo formativo, conforme está expresso em sala do AVA. Cabe
salientar que é adotado, dentre algumas ações, cedência de laptops, atendimento presencial
como maneira de sanar dúvidas para melhoria do processo de aprendizagem. E, ainda, realizam,
no próprio AVA, o repercurso, como meio para que os estudantes possam cumprir o componente
como forma de superação das dificuldades encontradas no decorrer do curso.
1.20. Número de vagas. 5
Justificativa para conceito 5:A UNIPAMPA obteve apenas uma oferta única do curso de
Pedagogia em EaD, foram 50 discentes por polo (7 polos, ou seja, 350 discentes). Para a oferta
do curso de Pedagogia em EaD foi realizado estudo, mas as vagas foram determinadas pela
Universidade Aberta do Brasil, o mesmo acontece quanto a adequação da dimensão do corpo
docente e de tutoria, a primeira corresponde a mesma quantidade de componente curricular, já a
segunda, são 30 discentes por tutor. E as condições quanto a infraestrutura física e tecnológica
para o ensino e a pesquisa, considera-se as avaliações propostas pela CPA, mas ressalta-se que a
CAPES é quem aprova a estrutura dos Polos.
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. 5

Justificativa para conceito 5:Conforme visualizado no decorrer da visita in loco, a integração
com a rede pública de ensino, nunca foi tão significativa como foi nestes dois últimos anos, pois
por conta das parcerias, os acadêmicos conseguiram estagiar e desenvolver algumas ações nas
escolas, mesmo que de forma remota. Então, os convênios promoveram a integração entre a
UNIPAMPA e a rede pública de ensino da educação básica, permitindo o desenvolvimento de
pesquisa, extensão, estágio em todas as etapas, inclusive, ou até, principalmente com o uso de
tecnologias educacionais. As ações foram registradas em documentos próprios e registradas,
como exemplo, as fichas de estágio e vídeos. Muitas ações ficaram no âmbito dos componentes
curriculares, mas há alguns que foram disseminados e consolidados, inclusive com produções
relevantes para os discentes e para as escolas em geral da educação básica. Diante dos discursos
e de documentos das ações desenvolvidas e do Website, algumas ações podem ser consideradas
como exitosas, a que se referendar, por exemplo, o Webinário voltado para a realidade do ensino
remoto nas escolas de educação básica. Esta ação se torna inovadora, a partir do momento que
ela afetará de forma significativa as escolas em que os acadêmicos serão os futuros
protagonistas na qualidade de estagiário ou ainda com a participação da comunidade em geral,
uma vez que com a participação a experiência surge como oportunidade de melhoria.
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:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
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:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
Não se aplica.
1.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas.
NSA para os demais cursos.

5
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Justificativa para conceito 5:Segundo a visita in loco em termos de reuniões com os atores da
UNIPAMPA, bem como o acesso aos documentos da IES e as salas do AVA, constatou-se que as
atividades práticas projetadas, sejam elas presenciais ou remotas, estão em conformidade com
as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, pois envolve os princípios e objetivos em termos
conceitual e prático delineados no referido documento, envolvendo aqui a formação docente e a
licenciatura em pedagogia. Assim, o curso se desenvolve em conformidade com o PPC, onde a
teoria e prática ocorre para gerência de uma formação reflexiva. Cabe salientar que, devido a
pandemia, muitos consideram, mesmo que os acadêmicos tenham estagiado ou desenvolvido
algumas ações de forma remota, que essa relação teoria e prática, no decorrer dos dois últimos
anos, ficou fragilizada. Entretanto, esse processo, mesmo que de forma inconsciente, fez com
que discentes e docentes estudassem, discutissem e buscassem meios para um fazer pedagógico
remoto e híbrido focando os conteúdos do currículo prescrito e oculto, buscando conhecimento
teórico e do contexto cotidiano para que a aprendizagem dos discentes avançassem.

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,80

2.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5
Justificativa para conceito 5:O NDE foi constituído a partir da resolução
CONSUNI/UNIPAMPA nº 97/2015 que o institui e estabelece suas normas de funcionamento
na UNIPAMPA. O NDE é responsável pela concepção, pelo acompanhamento, consolidação,
avaliação e atualização do projeto pedagógico. O Núcleo Docente Estruturante é constituído por
seis professores da própria instituição com dedicação exclusiva e com titulação stricto sensu que
atuam em regime de tempo integral. Um de seus membros integra o NDE desde 2018 quando
teve início o funcionamento do Curso: Ana Cristina da Silva Rodrigues. O coordenador do
curso é integrante do NDE. Conforme é possível identificar nas atas disponibilizadas à
Comissão, a partir da análise do impacto da aprendizagem na formação do estudante, o NDE
atuou na atualização do PPC nas versões de 2019 e 2022, considerando as DCN e as demandas
do mundo do trabalho.
2.2. Equipe multidisciplinar. 5
Justificativa para conceito 5:A equipe multidisciplinar da Unipampa, atual, foi instituída pela
Portaria nº1.688, de 25 de novembro de 2021. De acordo com Plano de Ação, conforme
processo SEI 23100.013473/2021-87, tem como ações: • Assessorar a implementação de cursos
e projetos de educação mediados por tecnologias educacionais no âmbito da educação aberta e a
distância. • Auxiliar as coordenações de curso na atualização do Projeto Pedagógico do Curso. •
Prestação de assistência pedagógica e técnica aos docentes na elaboração de material didático
autoral impresso ou disponibilizado para os discentes no ambiente virtual de aprendizagem
(AVA). • Planejamento para realização de análise de materiais didáticopedagógicos utilizados no
processo de ensino e aprendizagem para a modalidade de educação a distância. • Promoção de
atividades de formação e capacitação para uso do AVA institucional, ferramentas de TICs,
gravação e edição de videoaulas e materiais audiovisuais, aos docentes, tutores e demais
profissionais envolvidos no desenvolvimento dos cursos EaD e presenciais que ofertam carga
horária EaD. • Atuação na concepção, produção e disseminação de tecnologias, de metodologias
e dos recursos educacionais para a educação a distância. É formada por: Técnicos de Tecnologia
da Informação, Pedagogos, Programador Visual, Professores do Magistério Superior, Técnica
em Assuntos Educacionais, Analista de Tecnologia da Informação, Secretárias Executivas. Atua
em contínuo diálogo entre o Núcleo Docente Estruturante (NDE), coordenador de curso,
docentes, tutores(as), bolsistas de convênios de fomento externo de cursos EaD e técnicos(as)
administrativos(as) em educação que participam direta e indiretamente das ações propostas pela
equipe. A equipe multidisciplinar tem um Plano de Ação para as atividades de 2022 que
pretende definir as Iniciativas e metas relativas à modalidade EaD, em consonância com as
normativas sobre regulação e avaliação de cursos, Projetos Pedagógicos de Cursos e Plano de
Desenvolvimento Institucional - 2019/2023.
2.3. Atuação do coordenador. 5
Justificativa para conceito 5:A atuação do coordenador está pautada no art. 105 do Regimento
Geral da Universidade, Resolução CONSUNI/UNIPAMPA nº 5/2010, que discrimina suas
atribuições. A atuação do coordenador está de acordo com o PPC e é pautada por um plano de
gestão apresentado semestralmente, onde apresenta as ações de ensino, pesquisa e extensão,



02/05/2022 11:17 e-MEC - IES

https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/avaliacao/comum_avaliacao_relatorio.php?7691a18fdd17da21de5250195bc6766e=MTYy… 19/27

promoção de eventos acadêmicos e calendário de aulas, bem como demandas relativas à
atualização do PPC. Além dos canais de comunicação mencionados, a coordenação de curso
tem o site do curso na página de acesso do curso e na Coordenação no Moodle, no qual mantém
atualizada as ações, ofertas e orientações para os discentes. É possível identificar nos
instrumentos de avaliação institucional indicadores de desempenho da coordenação disponíveis
e públicos. Considerando o período de pandemia foi possível identificar no diálogo mantido e
nas atas de conselhos institucionais que o coordenador do curso geriu o curso, visando a
integração e a melhoria contínua no desempenho e na relação entre os docentes e discentes, com
tutores e equipe multidisciplinar. Para atendimento das demandas que envolvem os diversos
atores do curso, a coordenação disponibiliza atendimento remoto, por e-mail, telefone, reuniões
por Meet e WhatsApp.
2.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 5
Justificativa para conceito 5:O regime de trabalho do coordenador é de tempo integral e pelo
que foi possível de identificar no diálogo mantido, permitiu o atendimento da demanda da
gestão do curso no que diz respeito à relação com os docentes, discentes, tutores e equipe
multidisciplinar. A atuação do coordenador do curso foi orientada pelo Plano de Gestão e
indicadores de desempenho e considerando o período pandêmico administrou o corpo docente
visando a sua integração e melhoria contínua docente e do curso.
2.5. Corpo docente. 5
Justificativa para conceito 5:Considerando o PPC, diálogo mantido e as atas de diferentes
colegiados a formação inicial a maioria dos docentes tem formação em Pedagogia e todos são
licenciados. Os professores analisam os conteúdos dos componentes curriculares, considerando
a sua relevância para o percurso acadêmico do estudante. Por meio de grupos de estudo e de
pesquisa e com possibilidades de publicação, as atividades realizadas no âmbito do ensino,
extensão e pesquisa e apresentadas no site do curso no portal da IES, fomentam o raciocínio
crítico, com base em literatura para além da bibliografia proposta, relacionando-os ao perfil do
egresso.
2.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5
Justificativa para conceito 5:Considerando a informação disponibilizada pela IES, nos últimos
três anos, 45% dos professores foram bolsistas com dedicação exclusiva à UNIPAMPA; 25%
foram professores formadores bolsistas e 30% foram professores voluntários. A documentação
disponibilizada, tais como, plano de ensino e atas de diversas entidades institucionais, permitem
concluir que esse regime de trabalho permitiu ao corpo docente atender aos discentes, a
participação no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de
aprendizagem, considerando a melhoria contínua de professores e discentes.
2.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a experiência no exercício da
docência superior. NSA para cursos de licenciatura. NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
Não se aplica.
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.

5

Justificativa para conceito 5:A comissão identificou a partir do PPC, dos planos de ensino, do
diálogo mantido em diversos momentos e de atas de diversos órgãos internos que os docentes
do curso de licenciatura em Pedagogia têm mais de 80% experiência na educação básica. O
vínculo com a educação básica possibilita que os professores relacionem a vertente acadêmica e
a prática do futuro profissional. Essa experiência também permitiu identificar as dificuldades
dos alunos e considerando as suas características adotar a linguagem mais adequada e trabalhar
as componentes curriculares de forma contextualizada, bem como elaborar atividades de
avaliações diagnósticas, formativas e somativas, redefinindo a sua prática docente e utilizando
os resultados e experiências para subsidiar a produção acadêmica.
2.9. Experiência no exercício da docência superior. 5
Justificativa para conceito 5:De acordo com os documentos facultados à Comissão, dos
diálogos mantidos e da consulta aos lattes, foi possível apurar que os professores do curso de
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Licenciatura em Pedagogia que no início de 2022 atuavam no curso, apresentavam em 60%
experiência no ensino superior. Destes, 30% tinham até dois anos de experiência, 18% tinham
entre dois e cinco anos de experiência; 14% tinham entre seis e 10 anos de experiência; 20%
tinham entre onze e 20 anos de experiência e 16% tinham mais de 20 anos de experiência. A
experiência docente possibilita identificar as dificuldades dos estudantes e a partir da avaliação
das atividades realizadas, promover ações de redefinição das práticas de ensino contemplando a
avaliação da aprendizagem diagnóstica, formativa e somativa, considerando uma linguagem
ajustada e a contextualização dos componentes curriculares visando a promoção da
aprendizagem de discentes inclusive aqueles que apresentem dificuldades.
2.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância. 5
Justificativa para conceito 5:Os documentos facultados à Comissão, bem como os diálogos
mantidos e a consulta aos lattes, permitiu concluir que o curso atualmente tem mais de 60% do
colegiado com experiência no EaD, seja em tutoria ou docência. Desses, 66% têm até dois anos
de experiência; 19% têm entre dois e 5 anos de experiência; 11% têm entre cinco e 10 anos de
experiência e 4% têm mais de dez anos de experiência. A experiência em EaD possibilita aos
docentes na sua atividade individual e ao colegiado a qualificação para atender às
especificidades do ensino na modalidade de EAD, considerando a linguagem adequada, bem
como apresentando conteúdos contextualizados com os componentes curriculares e a
possibilidade de elaborar atividades que atendam à promoção da aprendizagem de estudantes
com dificuldades e utilizando os resultados das avaliação diagnósticas, formativas e somativas
para a redefinição da prática docente e como suporte para a produção acadêmica.
2.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância. 5
Justificativa para conceito 5:Os documentos facultados à Comissão, bem como os diálogos
mantidos e a consulta aos lattes, permitiu concluir que os tutores têm na sua maioria experiência
no exercício da tutoria o que lhes dá respaldo para dar suporte às atividades dos docentes,
realizando a mediação e a orientação pedagógica, orientando os discentes e sugerindo atividades
e leituras complementares.
2.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 5
Justificativa para conceito 5:Conforme Art. 102 da Resolução nº 5/ CONSUNI, de 17 de
junho de 2010, que aprova o Regimento Geral da Universidade, “a Comissão de Curso é o
órgão que tem por finalidade viabilizar a construção e implementação do Projeto Pedagógico de
Curso, as alterações de currículo, a discussão de temas relacionados ao curso, bem como
planejar, executar e avaliar as respectivas atividades acadêmicas”. O colegiado (Comissão) de
curso é composto pelo coordenador do curso, coordenadora substituta e os docentes que atuam
em componentes curriculares nos últimos doze meses. A sua atuação está institucionalizada no
Regimento Geral da IES, Resolução 05/2010. O colegiado reúne-se com periodicidade bimensal
e de acordo com as demandas. As reuniões são organizadas pela coordenação de curso
considerando as demandas advindas do corpo docente, dos alunos, tutores e burocráticas, de
forma geral associadas ao calendário e fluxo acadêmico. Para as reuniões os membros são
comunicados via e-mail, necessitando justificar a ausência quando for o caso. As reuniões e
respectivas deliberações são registradas em atas ou memórias de reunião e compartilhadas com
o respectivo colegiado para apreciação, ajustes e assinatura. Os encaminhamentos deliberados
em reunião seguem diversos fluxos. O colegiado realiza a avaliação periódica do seu
desempenho, visando ajustar as práticas de gestão.
2.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso. 4
Justificativa para conceito 4:O curso de Licenciatura em Pedagogia são graduados em
Pedagogia ou em outras licenciaturas e em sua maioria possuem pós-graduação lato sensu.
2.14. Experiência do corpo de tutores em educação a distância. 4
Justificativa para conceito 4:O grupo de tutores possui experiência em educação a distância o
que permite identificar as dificuldades dos estudantes, bem como expor o conteúdo em
linguagem ajustada às características do estudante, apresentando exemplos contextualizados
com as componentes curriculares e elaborando atividades específicas, em colaboração com os
docentes, para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades.
2.15. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e 5
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coordenadores de curso a distância.
Justificativa para conceito 5:A partir da consulta ao PPC e do diálogo mantido nas reuniões é
possível identificar a existência de interação entre tutores presenciais e a distância, da interação
dos tutores com os docentes e o coordenador do curso. As atividades de interação entre tutores,
docentes, coordenação do curso e coordenação do polo é realizada regularmente por meio de e-
mails, mensagens de whatsapp e reuniões. O planejamento do semestre é realizado pela
coordenação de curso,socializado/debatido com tutores e docentes e documentado via Sistema
Eletrônico de Informações. A integração do docente com os tutores ocorre através dos recursos
disponíveis no moodle, e-mail e whatsapp. Os tutores dos polos interagem em grupo próprio
pelo whatsapp. Cada polo possui um grupo no whatsapp para facilitar a interação e oportunizar
que as demandas sejam realizadas com celeridade. A celeridade proporcionada por esses
instrumentos de comunicação favorece a construção de soluções coletivas para os problemas
apresentados. Os docentes dialogam com os tutores através dos recursos de comunicação de
mensagens no moodle, e-mail e de comunicação via desenvolvimento do componente no
moodle. Os tutores realizam relatórios periódicos sobre suas ações nos polos, os quais são
registrados e publicados no mural da coordenação. Avaliações periódicas das interações
mantidas, permitem identificar os problemas e favorecem ações específicas para no contexto do
polo e nos contextos individuais dos discentes, conforme necessidades específicas, promover
soluções para as dificuldades de aprendizagem.
2.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 4
Justificativa para conceito 4:Considerando a informação disponibilizada pela IES e a consulta
dos Lattes, nos últimos três anos, a produção científica, cultural, artística ou tecnológica
contempla 35% dos docentes com mais de 9 produções. De acordo com a IES, o cômputo da
produção reduziu em virtude da inclusão de docentes voluntários em 2022/2, visando atender a
oferta de TCC e de estágios supervisionados.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 4,40

3.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 3
Justificativa para conceito 3:Os docentes em tempo integral possuem espaços de trabalhos em
salas individuais ou coletivas, tendo disponíveis em ambos os casos: 01 mesa, 01 cadeira, 01
computador, 01 monitor, 01 nobreak, 01 armário, 01 arquivo para fichário com 02 gavetas.
Todas as salas possuem ar condicionado e Internet disponível via wifi e cabo. Nas situações de
sala compartilhada a oportunidade para a privacidade no atendimento a discentes e orientandos
será comprometida.
3.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 4
Justificativa para conceito 4:O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações
acadêmico e administrativas, possui equipamentos adequados, atende às necessidades
institucionais, permite o atendimento com privacidade aos discentes, docentes e técnicos
administrativos. Possui como infraestrutura: 01 computador, 01 monitor, 01 nobreak, 01
condicionador de ar, 01 mesa para docentes, 02 cadeiras, 02 armários, 01 arquivo para fichário
com 04 gavetas. 01 gaveteiro e 01 quadro branco. Não foi possível identificar uma
infraestrutura tecnológica diferenciada, que possibilite ao coordenador formas distintas de
trabalho.
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:Nem todos os professores possuem espaço de trabalho individual
e a sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, apresenta acessibilidade, possui
recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de
docentes. Não foi possível identificar a possibilidade de realizar atividades de lazer e integração,
nem a disponibilização de apoio técnico-administrativo próprio e espaço para a guarda de
equipamentos e materiais.
3.4. Salas de aula.   NSA para cursos que não preveem atividades presenciais na sede. NSA
Justificativa para conceito NSA:NSA ao curso de Licenciatura em Pedagogia pois as
atividades presenciais não decorrem na sede.
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3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 5
Justificativa para conceito 5:Os dois laboratórios de informática que foram apresentados à
Comissão durante a visita virtual tem acesso à Internet e atendem considerando a atualização do
hardware e software às necessidades institucionais e dos estudantes. Está disponível rede sem
fios. Existe um plano de compras de soluções (Bens e Serviços) de TIC que prevê a avaliação
periódica da sua adequação, qualidade e pertinência.
3.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 5
Justificativa para conceito 5:No que diz respeito à bibliografia básica, o acervo físico
disponível na biblioteca apresentado à Comissão durante a visita virtual às instalações está
tombado e informatizado. Foi disponibilizado contrato referente ao acervo virtual (biblioteca a
Pearson e Minha Biblioteca) e links de periódicos especializados que garantem o acesso
ininterrupto via internet aos usuários. Foi apresentado à Comissão um relatório de adequação do
acervo da bibliografia básica às UC, aprovado pelo NDE, comprovando a sua compatibilidade e
atualização, bem como a adequação entre o número de vagas e a quantidade de exemplares por
título/assinatura. É garantido o acesso físico na IES aos títulos virtuais. Também foi
disponibilizado um 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:No que diz respeito à bibliografia complementar, o acervo físico
disponível na biblioteca apresentado à Comissão durante a visita virtual às instalações está
tombado e informatizado. Foi disponibilizado um plano de contingência para a garantia do
acesso e do serviço. A Comissão teve acesso ao contrato referente ao acervo virtual (biblioteca a
Pearson e Minha Biblioteca) e links de periódicos especializados que garantem o acesso
ininterrupto via internet aos usuários. Foi apresentado à Comissão um relatório de adequação do
acervo da bibliografia básica às UC, aprovado pelo NDE, comprovando a sua compatibilidade e
atualização, bem como a adequação entre o número de vagas e a quantidade de exemplares por
título/assinatura. É garantido o acesso físico na IES aos títulos virtuais.
3.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. Verificar os laboratórios
especializados da sede e dos polos (cujas informações devem estar disponíveis na sede da
instituição).

5

Justificativa para conceito 5:Os laboratórios didáticos existentes e visualizados durante a
visita in loco atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as respectivas
normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto, manutenção periódica,
serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e
comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas. Salientando que os laboratórios
apresentados atendem os acadêmicos em EaD e, também, os dos cursos presenciais, a exemplo:
laboratório de informática, brinquedoteca, playground e laboratório do turismo, mas com
menção também para o curso de Pedagogia. Com relação aos insumos, há quantidade de
materiais e equipamentos adequados, em boa quantidade e condizentes com os espaços físicos e
o número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica quanto às demandas, serviços técnicos,
substituições de máquinas a cada 3 ou 4 anos. A avaliação periódica aplicada pela CPA, no que
diz respeito exclusivamente ao laboratório de informática, serve de base para a gestão
acadêmica planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente, das que
virão e das aulas ministradas.
3.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. Verificar os laboratórios
especializados da sede e dos polos (cujas informações devem estar disponíveis na sede da
instituição).

4

Justificativa para conceito 4:Os laboratórios didáticos de formação específica existentes e
visualizados durante a visita in loco atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e
com as respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto,
manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias da
informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas. Salientando que os
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laboratórios apresentados atendem os acadêmicos em EaD e, também, os dos cursos presenciais,
a exemplo: brinquedoteca, playground e laboratório do turismo (neste, mesmo sendo específico
de outro curso, houve menção de que os acadêmicos de Pedagogia também utilizam). Com
relação aos insumos, há quantidade de materiais e equipamentos adequados, em boa quantidade
e condizentes com os espaços físicos e o número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica,
por parte da CPA, quanto às demandas e serviços técnicos. Porém, não se observou evidência
acerca da utilização desses laboratórios por parte dos acadêmicos em EaD, do curso de
Pedagogia, logo, não se observou planejamento com o referido foco.
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:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
Não se aplica.
3.11. Laboratórios de habilidades.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde
que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
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:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
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:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
Não se aplica.
3.14. Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística). 5
Justificativa para conceito 5:A UNIPAMPA possui um controle de produção e disseminação
de material didático, apresentando-se formalizado via manuais e tutoriais, orientações,
conferências, plano de ação da equipe multifuncional e, ainda, no website. Esse processo atende
à demanda existente na UNIPAMPA. Mesmo não sendo localizado um plano de contingência
específico, os documentos apresentados garantem de continuidade de funcionamento, dispondo
de um sistema informatizado de acompanhamento para gerenciamento dos processos, com uso
de indicadores bem definidos. Fatos estes visualizados também nas reuniões in loco.
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:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
Não se aplica.
3.16. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).   Obrigatório para todos os cursos que
contemplem, no PPC, a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
Não se aplica.
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. NSA

Justificativa para conceito NSA:Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD -
Não se aplica.
3.18. Ambientes profissionais vinculados ao curso.   Exclusivo para cursos com previsão
no PPC de utilização de ambientes profissionais. 5

Justificativa para conceito 5:Os ambientes profissionais existentes para o curso de Pedagogia
em EaD, são as escolas da rede básica de ensino, às quais a UNIPAMPA possui convênio e
articulação constante para recebimento e atuação por parte dos acadêmicos. Assim, as escolas,
literalmente, são os ambientes profissionais mais significativos para o curso, uma vez que em
processo de formação na UNIPAMPA, todo futuro pedagogo precisa atuar em unidades de
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ensino. Fato que concretiza na prática o que é expresso no PPC do referido curso, experiências
diferenciadas de aprendizagem. Pode-se dizer que o processo de estágio é por excelência parte
de avaliações periódicas desses laboratórios (escola), uma vez que, a partir desse processo que é
orientado, supervisionado e devidamente documentado, gera ações de atuação que visa melhoria
contínua.

Dimensão 4: Considerações finais.
4.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
MARILDA VINHOTE BENTES
e
JOÃO JOSÉ SARAIVA DA FONSECA
4.2. Informar o número do processo e da avaliação.
Número do processo 202006472
Código da avaliação 162888
4.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência).
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - UNIPAMPA
Avenida General Osório Complemento:, N?: 900 Cep: 96400100 - Bagé/RS
4.4. Informar o ato autorizativo.
Esta avaliação é de Reconhecimento de Curso. Salienta-se que o curso foi autorizado a partir do Ato
nº 19 - Ad Referendum Do Conselho Universitário que Aprova a oferta do Curso de Pedagogia
Licenciatura à Distância, utilizando o Projeto Pedagógico de Curso cadastrado no Sistema UAB-
CAPES pela FURG, conforme Ata 019/2017, do Colegiado do Curso de Pedagogia, Campus
Jaguarão, em 06/11/2017.
4.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais.
Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, com 350 vagas autorizadas, distribuídas em 7
Polos.
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).
- Ato número 2017 de 17 de novembro do conselho universitário que aprova ad referendum a oferta
do curso de pedagogia licenciatura a distância;
- Componentes ofertados por semestre/período – pedagogia UAB de 2018/1 a 2022/2 (repercurso);
- Documento com a constituição do colegiado inicial do curso curso: licenciatura em pedagogia,
UAB/EAD até 2019 – por seleção interna e/ou indicação
- Editais de seleção de tutores de apoio presencial - curso de licenciatura em pedagogia
UAB/UNIPAMPA ;
- Evidencias de reuniões da equipe multidisciplinar, NEDE, Colegiado e outras;
- Instrução normativa de estágios do curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade a distância da
UNIPAMPA;
- instrução normativa do trabalho de conclusão de curso de Pedagogia licenciatura, modalidade a
distância da UNIPAMPA;
- Manual de produção do material didático para o Moodle;
- Plano de adequação de professores e unidades curriculares;
- Plano de atualização tecnológica dos laboratórios de informática;
- Plano de contingência – acervo bibliográfico;
- Plano de Desenvolvimento Institucional;
- Planos de ensino de 2018/1 a 2021/2 e 2022/2 repercurso ;
- Portaria de nomeação do NDE 2018 / 2020 e 2022;
- Portaria nº 1774 de 15 de novembro de 2021 que aprova os integrantes da CPA;
- Produção de materiais didáticos para a EaD: algumas orientações;
- Projeto pedagógico do curso de pedagogia licenciatura – educação a distância – UAB (versão 2022);
- Regimento do núcleo docente estruturante (NDE) curso de pedagogia- licenciatura UNIPAMPA;
- Regulamento da CPA;
- Regulamento do colegiado do curso;
- Relação de estudantes ingressantes em 2018 e 2019;
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- Relação dos polos e vagas UAB – vinculados a UNIPAMPA - curso de graduação: licenciatura em
pedagogia (1a edição) – 2018 a 2023;
- Relatório de avaliação institucional 2021;
- Resolução de criação do sistema de laboratórios e seu regimento;
- Resultado final dos editais de seleção simplificada para professor formador UAB/UNIPAMPA;
professor formador voluntário - UAB/UNIPAMPA; professor conteúdista; coordenador de curso de
graduação em pedagogia (licenciatura) – UAB/UNIPAMPA; coordenador de tutoria
- Termo de cessão parcial de direitos autorais patrimoniais;
- Termo de contrato celebrado entre a UNIPAMPA e a minha biblioteca;
- Termo de contrato entre a UNIPAMPA e a Empresa Pearson Education do Brasil Ltda;
- Tutoria em EaD (UNIPAMPA);
-Apresentações diversas em Power Point;
-Manuais e orientações diversas;
-Projetos e relatórios de ações;
-Vídeos e fotos;

Dentre outros que foram subsídios para este relatório.
4.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.
Em síntese, a comissão de avaliação, em visita virtual, com a finalidade de construir evidências e
atribuir conceitos e justificativas acerca dos indicadores de cada dimensão, respeitando as diretrizes e
requisitos legais, apresenta, a seguir, uma análise qualitativa sobre cada dimensão:

Dimensão 1 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA:

A UNIPAMPA oferta o curso de Pedagogia em Educação a Distância em sete polos, em oferta única
do curso para 50 discentes por polo, em um total de vaga para 350 discentes. As vagas foram
determinadas pela Universidade Aberta do Brasil e acontece seguindo as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso em questão. Tendo como documento norteador o Projeto Pedagógico do
Curso-PPC, que apresenta um perfil de egresso consoante com o contexto geográfico, econômico,
social e político da região e nacional. Com isso, na realidade e de forma concreta apresenta pontos
bem significativos, a exemplo tem-se a equipe de tutores e docentes, uma vez que possuem
qualificações para atuarem no curso, relacionando conteúdos, práticas e o perfil para formar
pedagogos competentes. Um ponto bem acentuado na Universidade é a questão da pesquisa, pois
unânime nas falas e nos documentos apresentados a eficácia deste ato tão significativo para um futuro
docente pesquisador, reflexivo e crítico. Mas ainda tem fragilidade no quesito extensão, com foco no
acadêmico extensionistas. Entretanto, Pedagogia em EaD é curso novo e que tem muito potencial para
o crescimento. A UNIPAMPA percebe a avaliação da Comissão Própria de Avaliação como um
instrumento para gerir seus cursos. A UNIPAMPA possui um aparato tecnológico de informação e
comunicação para o processo de ensino e aprendizagem ao qual se propõe, garantindo acessibilidade
digital e comunicacional. Os materiais didáticos são elaborados pelos formadores da Universidade,
com a contribuição e validação da equipe multidisciplinar e do Núcleo Docente Estruturante. 

Dimensão 2 - CORPO DOCENTE E TUTORIAL:

A avaliação que envolveu os atores do curso, permitiu compreender a dinâmica de trabalho do corpo
de professores do curso de Pedagogia em Educação a Distância, o perfil do grupo de docentes e
tutores presenciais e a distância, as práticas desenvolvidas e as relações estabelecidas entre
professores, técnicos e acadêmicos. O curso de Licenciatura em Pedagogia de Educação a Distância,
da UNIPAMPA tem o NDE instituído, constituído por seis professores da instituição com dedicação
exclusiva e com titulação stricto sensu que atuam em regime de tempo integral. Um de seus membros
integra o NDE desde quando teve início o funcionamento do Curso, contanto também com a
participação do coordenador do curso. Destaca-se a composição da equipe multidisciplinar com
profissionais de diversas áreas de atuação, formado por profissionais qualificados e com experiência
em EaD: Técnicos de Tecnologia da Informação, Pedagogos, Programador Visual, Professores do
Magistério Superior, Técnica em Assuntos Educacionais, Analista de Tecnologia da Informação,
Secretárias Executivas. A equipe possui Plano de Ação para as atividades de 2022 e atua em contínuo
diálogo entre o Núcleo Docente Estruturante (NDE), coordenador de curso, docentes e tutores(as). A
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atuação do coordenador está de acordo com o PPC e é pautada por um plano de gestão apresentado
semestralmente. O regime de trabalho do coordenador é de tempo integral. O regime de trabalho do
corpo docente do curso nos últimos três anos, 45% dos professores foram bolsistas com dedicação
exclusiva à UNIPAMPA; 25% foram professores formadores bolsistas e 30% foram professores
voluntários. Os docentes do curso têm mais de 80% experiência na educação básica. Os professores do
curso de Licenciatura em Pedagogia que no início de 2022 atuavam no curso, apresentavam em 60%
experiência no ensino superior. O curso atualmente tem mais de 60% do colegiado com experiência no
EaD. O colegiado de curso é composto pelo coordenador do curso e os docentes que atuam em
componentes curriculares nos últimos doze meses. O colegiado reúne-se com periodicidade bimensal
e de acordo com as demandas. As reuniões são organizadas pela coordenação de curso considerando
as demandas advindas do corpo docente, dos alunos, tutores e burocráticas, de forma geral associadas
ao calendário e fluxo acadêmico. 

Dimensão 3 – INFRAESTRUTURA:

A avaliação da Infraestrutura foi feita a partir da visita guiada às instalações de um dos polos
institucionais, nos dando um panorama dos Polos, pois possuem uma estrutura compatível e aceitada
pela CAPES/UAB. A IES apresenta infraestrutura apropriada ao desenvolvimento da educação a
distância, com condições de oferta do curso, conforme expresso nos conceitos atribuídos. A
infraestrutura de modo geral encontra-se adequada aos objetivos do curso e a instituição se mostra
disponível a novos investimentos que possam ser necessários para o bom andamento do curso. Nessa
dimensão se destacaram, dentre outras, o processo de controle e distribuição de material didático, a
estrutura da biblioteca e o acervo das bibliografias básicas e complementares. O acervo físico da
bibliografia básica e complementar está tombado e informatizado, sendo disponibilizado contrato
referente ao acervo virtual (biblioteca a Pearson e Minha Biblioteca) e links de periódicos
especializados que garantem o acesso ininterrupto via internet aos usuários. É garantido o acesso
físico na IES, tanto a exemplares físicos, quanto aos títulos virtuais. Também foi disponibilizado um
plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço e, ainda, relatório de adequação do
acervo da bibliografia básica às UC, aprovado pelo NDE, comprovando a sua compatibilidade e
atualização, bem como a adequação entre o número de vagas e a quantidade de exemplares por
título/assinatura. Os laboratórios didáticos existentes e visualizados durante a visita in loco atendem às
necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as respectivas normas de funcionamento,
utilização e segurança, apresentam conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e
disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a
serem desenvolvidas. A UNIPAMPA possui um controle de produção e disseminação de material
didático, apresentando-se formalizado via manuais e tutoriais, orientações, conferências, plano de ação
da equipe multifuncional e, ainda, no website. Os ambientes profissionais existentes para o curso de
Pedagogia em EaD, são as escolas da rede básica de ensino, às quais a UNIPAMPA possui convênio e
articulação constante para recebimento e atuação por parte dos acadêmicos. Os docentes em tempo
integral possuem espaços de trabalhos em salas individuais ou coletivas. O espaço de trabalho para o
coordenador e a sala coletiva de professores viabilizam o trabalho docente, apresentam acessibilidade,
possuem recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados. Os laboratórios de
informática têm acesso à Internet e atendem considerando a atualização do hardware e software às
necessidades institucionais e dos estudantes. Está disponível rede sem fios.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
Esta Comissão Avaliadora formada por Marilda Vinhote Bentes e João Jose Saraiva da Fonseca, sob o
código 162888, para o Ato de Reconhecimento de Curso EAD, e código 202006472, avaliando o curso de
Licenciatura em Pedagogia em Educação a Distância da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA), entre os dias 25/04 a 02/05/2022, mas com reuniões previstas para
25/04 a 27/04/2022, as quais cumpriu de forma significativa, pois seguiu a agenda, cumprindo-a em três
dias. Entretanto, houve uma alteração no segundo dia, uma vez que ocorreu um problema de acesso à sala
virtual Teams com a Ponto Focal, mas sendo solucionado pelo Técnico do INEP, via contato telefônico. Os
atores da UNIPAMPA foram bastante acolhedores e solícitos, mesmo com muita documentação
disponibilizada em drive próprio para avaliação, totalmente organizada e de acordo com as dimensões, nos
atenderam a cada solicitação. Cada um em sua expertise correspondeu às solicitações realizadas,
comprovando a existência de evidências para consolidação deste relatório e facilitando o trabalho dos
avaliadores. Nesse processo, houve diálogo com um grande número de docentes, tutores presenciais e a
distância, acadêmicos, técnicos, gestores coordenadores, diretores e reitor, os quais nos atenderam,
discursaram e responderam os questionamentos com coerência entre falas e evidências. Diante deste
relatório, nós da Comissão avaliadora, recomendamos o reconhecimento do curso de Licenciatura em
Pedagogia, na modalidade Educação a Distância. Na oportunidade, nós, da Comissão avaliadora,
gostaríamos de agradecer ao à toda comunidade acadêmica da UNIPAMPA pela recepção e acolhida, o que
tornou um pouco menos cansativo o longo e árduo trabalho junto ao instrumento de avaliação. Esperamos
ter conseguido refletir, por meio do preenchimento de todos os Eixos Avaliativos, a atual realidade da IES,
de forma mais fiel, coesa, justa e imparcial possível, e nos colocamos à disposição do INEP para quaisquer
esclarecimentos sobre conceitos atribuídos e justificativas construídas. Obrigado(a) a todas as pessoas da
UNIPAMPA e INEP pela oportunidade de crescimento e aprendizado desta Comissão de Avaliação na
realização desta visita!

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA
4,61 5


