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CONTEXTUALIZAÇÃO

Instituição:

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi, segundo o PDI, a primeira universidade federal criada no interior do país,
na cidade de Santa Maria, centro geográfico do Rio Grande do Sul, sendo um marco importante no processo de interiorização
e democratização do ensino universitário público no Brasil. A UFSM foi criada pela Lei n. 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960
e instalada em 18 de março de 1961. A UFSM é uma Instituição Federal de Ensino Superior, constituída como Autarquia
Especial vinculada ao Ministério da Educação, estando associada a UAB no caso do curso ora avaliado.
O polo da UAB, denominado POLO UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO foi criado em 2007, através de uma parceria entre o
MEC/UAB, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu-Paraná e o Parte Tecnológico de ITAIPU. Atende oito instituições federais,
dentre Universidades e Centros Federais de Educação Tecnológica, com um total de 1250 (um mil e duzentos e cinquenta)
alunos. Este polo é o responsável pela ministração do Curso de Licenciatura em Educação Especial da UFSM e localiza-se
dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, na cidade de Foz do Iguaçu, à Av. Tancredo Neves, 6731, CEP 85856-970. No referido
parque encontram-se instaladas as dependências destinadas as instituições conveniadas com a UAB, a UNILA e a UNIOESTE.
O espaço físico externo e a infraestrutura de salas administrativas, salas de aulas e laboratórios são bastante confortáveis e
adequados às suas finalidades. A missão do Polo de Fóz do Iguaçu é AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS SUPERIORES NAS
GRADUAÇÕES  E  PÓS-GRADUAÇÕES  COM  PRIORIDADE  PARA  A  FORMAÇÃO  DOCENTE,  tendo  como  valores:
Comprometimento, Ética e Respeito.
A UFSM tem por missão promover ensino, pesquisa e extensão, formando lideranças capazes de desenvolver a sociedade e o
compromisso  com  a  excelência  acadêmica  pautada  em  valores  como:  liberdade,  democracia,  ética,  justiça,  respeito  à
identidade e à diversidade, o que resulta na missão de construir e difundir o conhecimento e o compromisso com a formação



Instituição:

de pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade de modo sustentável. O polo de Foz do Iguaçu
atende a uma região de vários municípios, na formação de professores em Educação Especial para o ensino básico. É uma
região muito produtiva e abrange uma população de, aproximadamente, 350 mil habitantes. Historicamente a UFSM tem
experiência na formação presencial de professores para a Educação Especial há muitos anos, e em outros cursos presenciais
em educação desde 1962, em vários níveis, desde extensão até pós-graduação stricto sensu. No entanto, a EaD, na forma
como entendida atualmente, teve início na UFSM em 2005, com o Curso de Educação Especial, ofertando turmas em três
polos, no Estado do Rio Grande do Sul (Bagé, Santana do Livramento e Uruguaiana), com quarenta alunos em cada polo,
totalizando cento e vinte alunos, dos quais noventa e nove (num percentual de 82,5%) concluíram o Curso em 2009. Esse
curso, ofertado como um projeto piloto, possibilitou a solicitação de credenciamento da UFSM na modalidade de ensino a
distância (processo ainda em análise, segundo do despacho Saneador de nº 200810011) . A atual edição, iniciada em 2010 e
concluída em 2013/2, manteve o ingresso por processo seletivo (vestibular) com oferta de 150 vagas, distribuídas 50 vagas
em cada polo de apoio presencial, em Santana do Livramento e Três Passos, no Rio Grande do Sul e Foz do Iguaçu/Paraná. O
PPC do atual curso, em avaliação, correspondente a segunda edição e foi aprovado pelo CEPE da UFSM através do Parecer
041/2009, tendo a turma concluído o curso em dezembro de 2013.

Curso:

Na estrutura da UFSM, o Curso de Educação Especial – Licenciatura (a distância) faz parte do Centro de Educação. A sede do
curso é no RS, na cidade de Santa Maria, na UFSM, mas o foco da avaliação nesse momento é o polo de Foz do Iguaçu
sediado na Av. Tancredo Neves, 6731, Parque Tecnológico de ITAIPU, em Foz do Iguaçu/Paraná, CEP 85856-970. O PPC do
atual curso (código 639 correspondente a segunda edição) foi aprovado pelo CEPE da UFSM, através do Parecer 041/2009. O
número de vagas no polo de Foz é de 50 vagas. O Curso de Educação Especial – Licenciatura (a distância) prevê uma duração
de oito semestres para a integralização curricular, estabelecida pela sequencia aconselhada pelo Curso, com um prazo máximo
de doze semestres. Como é um curso em EAD não há especificidade de turno de funcionamento. No entanto, existe horário
pré-determinado para os momentos presenciais no polo, bem como para os grupos de estudo, predominando o noturno. O
coordenador do curso na sede, em Santa Maria, é o professor Jose Luiz Damilano, com graduação e Especialização em
Medicina, tendo como coordenadora assistente a professora Marcia Lunardi Lazzarin, com graduação em Educação Especial e
Doutorado em Educação. Ambos tem tempo integral da instituição. O coordenador do curso no polo é Edilson Balzzan. O NDE
do curso foi constituído pela Portaria n. 72/2012 CE/UFSM. No entanto, a comissão não teve acesso as atas das reuniões. O
CORPO DOCENTE do curso, conforme resumo dos curriculum Lattes apresentados à comissão, é constituído de 24 professores,
sendo 54% com titulação de doutor e somente 01 é especialista. Os demais são mestres. Todos pertencem ao quadro da
UFSM, com 23 em tempo integral e 01 horista. Além da coordenação e dos professores do curso, a sede da UFSM dispõe de
02 tutoras on-line, em regime de 20 horas semanais, com graduação em Educação Especial e com mestrado. O polo da Foz do
Iguaçu  conta  com uma coordenação,  em tempo  integral  e  com mestrado  em educação,  duas  tutoras  presenciais  com
graduação em Pedagogia e pessoal  de apoio técnico-administrativo.  O bibliotecário e o pessoal  de suporte na biblioteca
pertencem ao Parque Tecnológico de Itaipu. Segundo a IES, a organicidade do PPC pressupõe sua construção e reconstrução
permanente, permitindo uma constante reflexão, notadamente na sua estrutura curricular,  procedimento que está sendo
adotado  atualmente,  visando  a  nova  edição  do  curso  em  2015.  O  planejamento,  avaliação  e  melhorias  no  curso  são
conduzidas pelo Colegiado do Curso, cuja composição contempla os coordenadores dos polos e pelo NDE, cujas reuniões são
feitas on-line, a fim de contar com a presença das coordenações e tutorias. O objetivo geral do Curso de Licenciatura em
Educação Especial (a distância) tendo como ênfase as necessidades educacionais especiais: surdez e deficiência mental, é o
de formar professores a distância para a Educação Especial, com atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental,  nas  diferentes  modalidades  da  Educação  Especial,  usando  tecnologias  de  comunicação  e  informação  em
diferentes ambientes educacionais. Os objetivos específicos, também, estão definidos no PPC. Com relação à matriz curricular
verificou-se que a mesma atende aos dispositivos legais, integralizando uma carga-horária de 3030 horas. A metodologia
utilizada no curso é compatível com a modalidade de EaD, consistindo de estudos em livro didático, artigos, bibliografias
diversas e a elaboração de exercícios, trabalhos acadêmicos e avaliações diversas. Segundo os alunos, um ponto forte na
metodologia é o uso de grupos de estudo no polo, coordenado pela tutoria, sob a supervisão do professor da disciplina.

SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO

Síntese da ação preliminar à avaliação:

A presente verificação “in loco”, (avaliação n. 98149 e processo n. 201204258) realizada no período de 16 a 19 de março de
2014, pela Comissão de Avaliação, constituída pelas professoras Lourdes Alves e Elaine Turk Faria (Coord), teve como objetivo
a Avaliação do polo em que funciona o Curso de Licenciatura em Educação Especial, da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), na modalidade EaD. O polo está localizado no Parque Tecnológico da Itaipu, na cidade de Foz do Iguaçu/PR e
localiza-se na Av. Tancredo Neves, n. 6731, CEP 85856970. Esses que conferem com os informados na designação para
avaliação. A Comissão de avaliação, após análise dos documentos disponibilizados no sistema e-mec, dos comprovantes
apresentados pela IES, das reuniões e entrevistas com dirigentes e ex-alunos (a turma já concluiu o curso em final de 2013,
mas um bom número compareceu a reunião) e visitas realizadas no polo, elaborou o presente relatório de avaliação.
O Curso em pauta está estruturado conforme as diretrizes para a Educação Especial, mas não existem DCNs específicas para o
curso em pauta - Licenciatura em Educação Especial -, razão pela qual a fundamentação legal para a organização curricular se
fundamenta nas seguintes resoluções: Resolução CNE/CEB 02/2001; na Resolução CNE/CP 01/2002 e principalmente e na
Resolução CNE/CP 02/2002. O curso apresenta uma carga horária de 3.030 horas, efetivadas em oito semestres, com duração
mínima de 4 anos, com 50 vagas anuais destinadas ao pólo de Foz do Iguaçu. O curso oferece a disciplina de LIBRAS em dois
semestres letivos. Os conteúdos de Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Indígena não estão explícitos como disciplina no currículo, mas estão contemplados no programa de uma disciplina. O
conteúdo de Educação Ambiental não aparece como disciplina no currículo e nem transversalmente. Esse curso é coordenado
pelos Professores José Luiz Padilha Damilano e Márcia Lazzarin localizados na sede e por Edilson Balzzan no polo de Foz do



Síntese da ação preliminar à avaliação:

Iguaçu. O processo de avaliação ocorreu dentro dos padrões de normalidade e os procedimentos de análise e verificação in
loco foram realizados atendendo às normas e premissas do Instrumento de Avaliação de Cursos Superiores de Graduação, na
modalidade de EAD. No entanto, há que se ressaltar que o objetivo era avaliar o polo de Foz do Iguaçu e não a sede de Santa
Maria, mas o formulário eletrônico (FE) do INEP, preenchido pela IES, apresentava algumas informações referentes a sede, o
que foi considerado pela comissão, mas faltaram muitos comprovantes da sede para uma avaliação mais precisa; o que foi
registrado no resumo das dimensões. Em relação aos documentos apresentados pela IES para a avaliação do polo, registra-se
que a análise do curriculum dos professores foi feita pelo resumo dos Curriculum lattes, sem a comprovação dos documentos
inerentes à titulação, regime de trabalho, experiência docente na educação básica e no ensino superior e produção científica;
por isso a comissão se fundamentou nos dados apresentados no FE e comentados pelos coordenadores.

DOCENTES

Nome do Docente Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de vínculo initerrupto do
docente com o curso

Adriana Jorgge Lopes
Machado Ramos

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Ana Cláudia Pavão Siluk Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

ANDRÉA TONINI Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

ANDRE LUIS ROSA Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

CARLO SCHMIDT Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

CARMEN REJANE FLORES
WIZNIEWSKY

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

CLAUDIO EMELSON
GUIMARAINS DUTRA

Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Cristiano Egger Vecossi Mestrado Integral CLT 12 Mês(es)

ELIANA DA COSTA PEREIRA
DE MENEZES

Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

ELISANE MARIA
RAMPELOTTO

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Fabiane Romano de Souza
Bridi

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

JORGE LUIZ DA CUNHA Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

JOSÉ LUIZ PADILHA
DAMILANO

Especialização Integral Estatutário 36 Mês(es)

JULIANA PETERMANN Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

LORENA INES PETERINI
MARQUEZAN

Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)

LUCIANA ERINA PALMA Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

LUIS FERNANDO LAZZARIN Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

LUIZ CARLOS NASCIMENTO
DA ROSA

Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

MÁRCIA LISE LUNARDI
LAZZARIN

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

MARIA INÊS NAUJORKS Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Monica Santin Mestrado Integral CLT 6 Mês(es)

MONICA ZAVACKI DE
MORAIS

Mestrado Integral Estatutário 24 Mês(es)

OSCAR DANIEL MORALES
MELLO

Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Patrícia Farias Fantinel
Trevisan

Mestrado Horista Outro 24 Mês(es)

SORAIA NAPOLEÃO DE
FREITAS

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

CATEGORIAS AVALIADAS

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, quando houver, e



Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC.

1.1. Contexto educacional 3

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 3

1.3. Objetivos do curso 4

1.4. Perfil profissional do egresso 3

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e a extensão, caso
estejam contempladas no PPC)

4

1.6. Conteúdos curriculares 3

1.7. Metodologia 4

1.8. Estágio curricular supervisionado   NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC e que não
possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio
supervisionado

3

1.9. Atividades complementares   NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no
PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade
de atividades complementares

3

1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)   NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC e que
não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Como não há DCN específica para o curso de Licenciatura em Educação
Especial, o currículo do curso não contempla TCC por estar fundamentado nas Resoluções CNE/CP nº 1, de 18
de fevereiro de 2002 e Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, que não exigem TCC. No entanto,
os relatórios de estágio são apresentados para uma banca examinadora.

1.11. Apoio ao discente 2

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 2

1.13. Atividades de tutoria   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e
presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004

4

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 4

1.15. Material didático institucional   NSA para cursos presenciais que não contemplam material didático
institucional no PPC, obrigatório para cursos a distância (Para fins de autorização, considerar o material
didático disponibilizado para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

4

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes   NSA para cursos presenciais que
não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC, obrigatório para
cursos a distância

3

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 4

1.18. Número de vagas   (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de análise:
disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de saúde, com
capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à matricula total prevista para o curso; a
previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria (s) ou conveniada (s) para cada
vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e emergência;
atendimento primário e secundário capaz de diagnosticar e tratar as principais doenças e apto a referir
casos que necessitem cuidados especializados)

4

1.19. Integração com as redes públicas de ensino   Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais
que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC

4

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS   Obrigatório para o curso de Medicina,
NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o sistema local e regional de saúde e o
SUS no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é de Licenciatura e não da área de saúde.

1.21. Ensino na área de saúde   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de Licenciatura da área de educação.

1.22. Atividades práticas de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso em avaliação é de Licenciatura na área de educação.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1

O Polo da UFSM-Foz do Iguaçu atende as normas e diretrizes dos colegiados e da gestão da sede-Santa Maria-RS. Os polos de
oferta do curso foram credenciados pela Portaria n° 1.369, de 07/12/2010, publicada no DOU em 08/12/2010 (polos do
Sistema UAB). O curso, no polo, atende às demandas sociais e educacionais da região de abrangência. O curso é um convênio
entre a UFSM e a UAB.Os objetivos do curso estão bem definidos e tem coerência com o perfil profissional do egresso e
respectivas competências e com a estrutura curricular. O PPC foi implantado em 2010, no polo de Foz do Iguaçu.A estrutura
curricular  implantada  embasou-se  na  Resolução  CNE/CP  N.1,  de  18/02/2002  e  Resolução  CNE/CP  N.2,  de19/02/2002
contempla,  de  maneira  suficiente  a  flexibilidade e  compatibilidade da carga horária  total  e  articulação da teoria  com a
prática.Não se observou nos documentos e na reunião com os dirigentes alguma ação de interdisciplinaridade.Os conteúdos



curriculares  implantados  possibilitam,  muito  bem,  o  desenvolvimento  do  perfil  profissional  do  egresso  nos  aspectos:
atualização, adequação das cargas horárias e adequação da bibliografia proposta.As atividades pedagógicas são coerentes
com a  modalidade  de  EaD,  trabalhando  com livro  didático,  fóruns,  chats  e  interações,  apresentando  coerência  com a
metodologia implantada no curso.Em algumas disciplinas existem vídeo aulas.O estágio curricular supervisionado não possui
regulamento próprio, mas consta do plano de ensino alguns procedimentos, atendendo de maneira suficiente, a carga horária
e existência de convênios.A orientação e supervisão do estágio é feito pelas tutoras do polo e pela supervisora de cada escola;
a coordenação é feita a distância, conforme relato dos dirigentes e dos alunos, não existindo documento escrito.As Atividades
Complementares (ACs) constam do currículo do curso, no entanto, não possuem regulamento próprio.Existe um formulário na
Secretaria Acadêmica utilizado pelos alunos para solicitar a validação, onde consta a listagem dos tipos de ACs, funcionando
de maneira suficiente, referente a carga-horária.O PPC e as diretrizes legais que embasam o curso não contempla o TCC.Em
relação ao Apoio ao Discente constatou-se, através de reunião com os dirigentes, de que são insuficientes, pois não existe no
polo. A universidade possui programa de avaliação institucional e apresentou vários relatórios institucionais relativos a sede.
No entanto, a comissão foi informada pelos alunos do polo, de que participaram de algumas avaliações.As ações acadêmico-
administrativas são propostas pela coordenação do polo.As atividades de tutoria atendem muito bem às demandas didático-
pedagógicas do curso. As TICs implantadas no polo, para suporte ao processo de ensino e aprendizagem, permitem executar
muito bem o PPC do curso.Ressalta-se que todas as salas estão estruturadas para realização das atividades de ensino através
do moodle  e  webconferência.As  tutorias  possuem todas as  condições  tecnológicas  necessárias  para a  realização de seu
trabalho.O  material  didático  utilizado  no  curso  baseia-se  no  livro  didático.Algumas  disciplinas  possuem  vídeo  aulas.Os
procedimentos  de  avaliação  da  aprendizagem  implantados  consiste  de  uma  prova  presencial  ao  final  de  cada
disciplina,valendo 60% e outras atividades – 40%, atendendo, de maneira suficiente, à concepção definida no PPC.O número
de vagas implantadas corresponde de maneira adequada à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura
tecnológica do polo.A IES, no polo, possui convênios que possibilitam a integração com as escolas da educação básica das
redes públicas e particular de ensino, utilizados para fins de estágio e estão implantados com abrangência e consolidação
suficientes.

Conceito da Dimensão 1

3.4

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso,
Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 4

Justificativa para conceito 4:

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 4

Justificativa para conceito 4:

2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância   (Indicador específico para cursos
a distância)

5

Justificativa para conceito 5:

2.4.  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a) 4

Justificativa para conceito 4:

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso    NSA para cursos a distância, obrigatório para
cursos presenciais

NSA

Justificativa para conceito NSA:A avaliação está focada em polo de curso a distância

2.6. Carga horária de coordenação de curso   NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a
distância

4

Justificativa para conceito 4:

2.7. Titulação do corpo docente do curso    (Para fins de autorização, considerar os docentes previstos
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

5

Justificativa para conceito 5:

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores   (Para fins de autorização, considerar
os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas) 

5

Justificativa para conceito 5:

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso   (Para fins de autorização, considerar os docentes
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)    
(Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 –
menor que 50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – maior ou igual a 60%
e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou igual a
80%)

5

Justificativa para conceito 5:

2.10. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, considerar os docentes
previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)  
NSA para egressos de cursos de licenciatura     (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise
passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito
2 – maior ou igual a 40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a
50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)

NSA



Justificativa para conceito NSA:Dos 24 professores que apresentaram o resumo do curriculo lattes para
avaliação, 20 professores são egressos de cursos de licenciatura.

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para os dois primeiros anos do curso)   Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA
para os demais

5

Justificativa para conceito 5:

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente    (Para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)   (Para os cursos de Medicina, os critérios de análise passam a figurar da
seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a
40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 50% e menor que 60%
possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5
anos Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos)  

5

Justificativa para conceito 5:

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes   NSA para cursos presenciais,
obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de docentes e o número de estudantes
equivalente 40h em dedicação à EAD)

5

Justificativa para conceito 5:

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 4

Justificativa para conceito 4:

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica    (Para fins de autorização, considerar os
docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas) 

5

Justificativa para conceito 5:

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso     (Para fins de autorização, considerar os
tutores previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)   NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e
presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a
distância, conforme Portaria 4.059/2004 

5

Justificativa para conceito 5:

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

3

Justificativa para conceito 3:

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante   NSA para cursos
presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da
carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004 

3

Justificativa para conceito 3:

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica   Obrigatório para o curso de
Medicina, NSA para os demais cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para
os demais cursos  

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2

Na análise do NDE verificou-se a existência da Portaria de instituição do mesmo e a apresentação do resumo do curriculum
lattes dos docentes do NDE. De acordo com a Resolução 01/2010, o NDE está bem constituído. No entanto, não foram
apresentadas atas de reuniões. A coordenação designada pela portaria de composição do colegiado do curso é exercida por
José Luiz Padilha Milano, cujo resumo do currículum lattes apresentado consta que ele possui graduação e especialização em
Medicina, sendo prof assistente da UFSM. A coordenação substituta é da profa Márcia Lise Lunardi Lazzarin que é licenciada
em Educação Especial e Doutora em Educação. Em relação ao tempo de experiência em EAD tanto o coordenador do curso na
UFSM quanto o coordenador do polo em Foz possuem experiência superior a 4 anos. O coordenador do polo possui 2 anos de
experiência em docência no ensino superior e o coordenador do curso possui experiência superior a 10 anos. A comissão
considerou as duas situações na avaliação do quesito “coordenação”. O coordenador do curso informou que dispõe de 20h e o
coordenador do polo possui 40h para atender aos diversos cursos existentes no polo de Foz. No que se refere a titulação do
corpo docente, a comissão de avaliação analisou somente o resumo do currículum lattes já que não foram disponibilizados os
documentos comprobatórios referentes à titulação, experiência, produção científica e a relação docente-disciplina em cada
semestre.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA - Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes
Curriculares Nacionais, quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e
Documentação Comprobatória.



Em relação a titulação do corpo docente foram apresentados os resumos do curriculum lattes de 24 professores, dos quais 13
são doutores, significando 54%.
Dos 25 prof cadastrados pela IES, a comissão verificou no FE que 24 possuem tempo integral e um é horista, embora não se
tenha documentos comprobatórios da vinculação dessa carga horária ao curso.
A análise do tempo de experiência de docência na educação básica,  na educação superior  e a quantidade de produção
científica  ficou  prejudicada  em função  da  falta  de  comprovação,  por  isso  a  comissão  levou  em consideração  os  dados
apresentados pela IES no FE.
O curso conta com 4 tutores, sendo 2 tutores presenciais no polo, ora em avaliação e 2 tutores online da sede da UFSM.
Segundo informações da coordenação, todos os tutores são graduados na área (Pedagogia e Educação Especial) sendo que
50% possuem formação em nível de Mestrado, mas não encontramos documentos comprobatórios. Todos possuem carga
horária de 20h.

Conceito da Dimensão 2

4.4

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

3

Justificativa para conceito 3:

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 5

3.3. Sala de professores (Para fins de autorização, considerar a sala de professores implantada para os
docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   NSA
para IES que possui gabinetes de trabalho para 100% dos docentes do curso

NSA

Justificativa para conceito NSA:Por tratar-se de um curso em Ead e a avaliação ser no polo, não se aplica a
existência de sala dos professores.

3.4. Salas de aula    (Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para o primeiro
ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)

5

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática    (Para fins de autorização, considerar os
laboratórios de informática implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

5

Justificativa para conceito 5:

3.6. Bibliografia básica  (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia básica disponível
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)     Nos
cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a proporção de
alunos por exemplar físico passam a figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:   Conceito 3
– 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)

4

3.7. Bibliografia complementar   (Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia
complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se
bacharelados/licenciaturas)

4

3.8. Periódicos especializados (Para fins de autorização, considerar os periódicos relativos às áreas do
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas. Para fins de
autorização, os critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3
títulos Conceito 2 – maior ou igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior ou igual a 6 e menor que 9
Conceito 4 – maior ou igual a 9 e menor que 12 Conceito 5 – maior ou igual a 12)

3

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade   NSA para cursos que não utilizam laboratórios
especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para
cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a brinquedoteca

NSA

Justificativa para conceito NSA:Só existe laboratório de informática porque a avaliação in loco está se
processando sobre o polo de um curso de licenciatura na modalidade de EAD

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade   NSA para cursos que não utilizam laboratórios
especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para
cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos Para Pedagogia é
obrigatório verificar a brinquedoteca

NSA

Justificativa para conceito NSA:Só existe laboratório de informática porque a avaliação in loco está se
processando sobre o polo de um curso de licenciatura na modalidade de EAD

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços     NSA para cursos que não utilizam laboratórios
especializados   (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados implantados
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas)   Para
cursos a distância, verificar os laboratórios especializados da sede e dos polos   Para Pedagogia é
obrigatório verificar a brinquedoteca

NSA

Justificativa para conceito NSA:Só existe laboratório de informática porque a avaliação in loco está se
processando sobre o polo de um curso de licenciatura na modalidade de EAD

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS



3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)   NSA para cursos
presenciais, obrigatório para cursos a distância

3

Justificativa para conceito 3:

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas   Obrigatório para cursos de direito (presencial e a
distância), NSA para os demais cursos  

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica porque a avaliação in loco está se processando sobre o polo
de um curso de licenciatura na modalidade de EAD

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação   Obrigatório para
cursos de direito (presencial e a distância), NSA para os demais cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial   Obrigatório para o curso de Medicina,
NSA para os demais cursos que não contemplam unidades hospitalares de ensino e complexo
assistencial no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

3.16. Sistema de referência e contrarreferência   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os
demais cursos 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

3.17. Biotérios   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam
biotério no PPC

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

3.18. Laboratórios de ensino   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não
contemplam laboratórios de ensino no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

3.19. Laboratórios de habilidades   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que
não contemplam laboratórios de habilidades no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

3.20. Protocolos de experimentos   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que
não contemplam protocolos de experimentos no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

3.21. Comitê de ética em pesquisa   Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC 

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura a distância.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

Não existem gabinetes de trabalho para professores de tempo integral no polo de Foz, razão pela qual não foi possível avaliar
a disponibilidade de equipamento de informática, dimensão das salas, limpeza, iluminação, acústica e acessibilidade nessas
salas. Portanto, a comissão considerou suficiente, segundo relato da IES no FE. Já o espaço da coordenação do polo foi
avaliado  in  loco  e  considerado excelente.  Como o  curso  é  em EAD e  está  sendo avaliado  o  polo,  não  precisa  sala  de
professores, mas tem sala para reuniões.
A avaliação das condições das salas de aula e do laboratório de informática foi feita com base na disponibilidade existente no
polo de Foz do Iguaçu.
A comissão não verificou, no acervo físico do polo, a existência do mínimo bibliográfico de 3 títulos de bibliografia básica por
unidade curricular em todas as disciplinas, nem as complementares. Também, não constatou a disponibilidade de periódicos
especializados do curso na biblioteca do polo. No entanto, existem diversos livros e, por se tratar de um curso em EAD há
disponibilidade de textos no ambiente virtual do curso, além dos livros impressos pela UFSM para cada disciplina e entregues
aos alunos individualmente.  A biblioteca visitada pela  comissão no polo  não é exclusiva para o curso,  pois  atende a 3
universidades instaladas no Parque Tecnológico da Itaipu: UAB, UNILA e UNIOESTE, possuindo uma excelente estrutura física,
climatizada e acervo em ampliação, inclusive aparelhos para leitores de texto virtualmente (e-book e kindle).
Pela  informação da própria  instituição o  livro  didático  não teve edição atualizada para o  curso em avaliação,  conforme
compravam os livros/exemplares de cada disciplina existentes na biblioteca e o meio de distribuição dos mesmos foi o correio
normal.

Conceito da Dimensão 3

4.0

4.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso NSA para cursos que não têm Diretrizes Curriculares
Nacionais

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não existem DCN para o curso de Licenciatura em Educação Especial, razão
pela qual os alunos fizeram o ENADE da Pedagogia. O curso de Licenciatura em Educação Especial, modalidade
de EAD, da UFSM fundamenta-se na Resolução CNE/CEB 02/2001; na Resolução CNE/CP 01/2002 e
principalmente, para fins de verificação de currículo e carga horária, na Resolução CNE/CP 02/2002.

Critério de análise:

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais?

4.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de Sim



História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de
17 de junho de 2004)

Critério de análise:

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e atividades curriculares do curso? 

A comissão encontrou alguns tópicos sobre a temática na disciplina Língua Cultura e Identidade, sugerindo que
a IES especifique melhor o atendimento as exigências legais.

4.3. Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) Sim

Critério de análise:

Todo o corpo docente tem formação em pós-graduação? 

Todo  o  corpo  docente  tem  formação  em  nível  de  pós-graduação,  sendo  que  somente  um  professor  é
especialista, os demais são mestres e doutores (estes são 54%).

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE)  (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) Sim

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

O NDE atende à normativa pertinente?

O NDE está  regulamentado  e  é  atuante.  Tem portaria,  no  entanto  não  foram apresentadas  as  atas  das
reuniões.

4.5. Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  (Portaria Normativa N° 12/2006) NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura.

Critério de análise:

A denominação do curso está adequada ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia?

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

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica por ser curso de licenciatura

Critério de análise:

Desconsiderando a carga horária do estágio profissional supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, caso
estes estejam previstos, o curso possui carga horária igual ou superior ao estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia?

4.7.
Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução CNE/CES N°
02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas). Resolução CNE/CP Nº 1 /2006
(Pedagogia)

Sim

Critério de análise:

O curso atende à carga horária mínima em horas estabelecidas nas resoluções?

4.8.
Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial).
Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002
(Licenciaturas)

Sim

Critério de análise:

O curso atende ao Tempo de Integralização proposto nas Resoluções?

4.9. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida  (Dec. N° 5.296/2004,
com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008) 

Sim

Justificativa para conceito Sim:

Critério de análise:

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida? 

No polo existem rampas, elevadores, banheiros para cadeirantes,  além de que o foco do proprio curso é
"educação especial: deficiência mental e surdez", significando que há toda uma preocupação sobre a temática
da acessibilidade..

4.10. Disciplina de Libras  (Dec. N° 5.626/2005) Sim

Critério de análise:

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do curso?

A disciplina de LIBRAS consta no PPC do curso na 6ª e 7ª fase no currículo. É um curso de Educação Especial o
qual utiliza a LIBRAS como linguagem obrigatória.

4.11. Prevalência de Avaliação Presencial para EAD  (Dec. N° 5622/2005 art. 4 inciso II, § 2) Sim

Critério de análise:



Os resultados dos exames presenciais prevalecem sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de
avaliação a distância?

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

Sim

Critério de análise:

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma impressa e virtual? 

As informações acadêmicas são organizadas e disponibilizadas aos alunos por intermédio do AVA (moodle) e do
Sistema Acadêmico da UFSM.

4.13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de
junho de 2002) 

Não

Critério de análise:

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente? 

A comissão constatou que não existe disciplina de Educação Ambiental no curriculo do curso e nem aparece
como tema transversal nas demais disciplinas.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

Na análise dos itens sobre os Requisitos Legais e Normativos, a comissão tem a relatar: Não existe DCN específica para o
curso de Licenc. em Educação Especial. O curso em avaliação, na modalidade de EAD, fundamenta-se na Resolução CNE/CEB
02/2001;  na  Resolução  CNE/CP  01/2002  e  na  Resolução  CNE/CP  02/2002.  Referente  à  temática  da  História  e  Cultura
Afro-Brasileira e Indígena, a comissão encontrou alguns tópicos inseridos na disciplina de Língua, Cultura e Identidade. - Com
relação a formação dos docentes, a instituição atende aos dispositivos legais, pois somente um professor é especialista, os
demais são mestres e doutores (doutores=54%). - Quanto a composição do NDE, atende a Resolução CONAES N° 1, de
17/06/2010 e está regulamentado. O NDE tem portaria de constituição do mesmo; no entanto não foram apresentadas as
atas  para  análise  da  comissão.  -  No  tocante  a  carga  horária  mínima,  o  Curso  atende  à  Resolução  CNE/CP  2  /2002
(Licenciaturas). Quanto a duração e o tempo de integralização está amparado na Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas). -
Em relação  as  condições  de  acesso  para  pessoas  com deficiência  e/ou  mobilidade  reduzido,  existem no  polo  rampas,
elevadores, banheiros para cadeirantes, além de oferecer uma infraestrutura privilegiada de movimentação e serviços no
parque da ITAIPU, onde está instalado o polo. - A disiplina de LIBRAS, por se tratar de um Curso de Licenciatura em Educação
Especial, é oferecida em duas disciplinas específicas, sendo uma na 6ª e a outra na 7ª fase. É um curso, no qual é utilizado a
LIBRAS como linguagem obrigatória. - Com relação a avaliação da aprendizagem, a metodologia do curso em EaD, atende a
legislação específica, prevalecendo a avaliação presencial, com maior peso (60%) e as demais atividades de avaliação (40%).
As avaliações são aplicadas pelos tutores presenciais  e enviadas aos professores para a correção. -  O polo possui  uma
estrutura de Secretaria Acadêmica e as informações são organizadas e disponibilizadas aos alunos por intermédio do AVA
(moodle) e do Sistema Acadêmico da UFSM. - A comissão constatou que não existe no currículo a disciplina de Educação
Ambiental  e,  também,  não  aparece  como  tema  transversal  nas  demais  disciplinas  do  curso.  A  comissão  consultou  a
coordenação,  que informou ser  o  tema trabalhado na disciplina  de  Metodologia  do  Ensino  de  Geografia.  No entanto,  a
comissão não encontrou qualquer item que se refira a educação ambiental ou sustentabilidade. Por isso, resolveu inserir cópia
dos títulos e unidades que constam do programa da disciplina de metodologia, acima referida, sendo: “CARACTERIZAÇÃO DA
ÁREA DA GEOGRAFIA: A trajetória da geografia como ciência e como disciplina escolar; As tendências da Geografia e os
fazeres didáticos; Conceitos fundamentais na compreensão do espaço geográfico. AS RELAÇÕES ESPACIAIS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: As etapas da construção da noção de espaço pela criança; As relações topológicas, projetivas e euclidianas; A
criança e a representação do espaço através de pré-mapas. A TOMADA DE CONSCIÊNCIA DO ESPAÇO SOCIAL: Observação
das  formas  e  funções  e  do  processo  de  construção  dos  lugares  de  vivências  das  crianças  e  de  outros  lugares;  O
desenvolvimento  da  capacidade  de  expressar  o  lugar  e  outros  lugares,  através  de  diferentes  formas  de  linguagem.
ORGANIZAÇÃO E  SELEÇÃO DE  PROCEDIMENTOS  PARA  A  PRÁTICA  EDUCATIVA:  O  trabalho  com conteúdos  conceituais,
procedimentais  e  atitudinais  na  educação  infantil;  A  organização  de  situações  orientadas  que  reproduzam contextos  do
cotidiano da criança; O lúdico e a construção e reconstrução das noções de mundo pela criança. IMPLICAÇÕES PARA A
PRÁTICA EDUCACIONAL  EM EDUCAÇÃO ESPECIAL:  Alternativas  metodológicas  do  ensino  da  Geografia  para  a  Educação
Especial”.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A comissão de avaliação designada pelo MEC/INEP/DAES (avaliação n. 98149) e constituida pelas professoas Lourdes Alves e
Elaine Turk Faria (Coord) para fins de reconhecimento do polo de Foz do Iguaçu/PR, da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), no Rio Grande do Sul (RS), tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações sobre cada uma das
três  dimensões  avaliadas  e  sobre  os  requisitos  legais,  todas  integrantes  deste  Relatório,  e  considerando  também  os
referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação
superior  -  CONAES e  neste  instrumento  de  avaliação,  considera  que o  Curso  de  Licenciatura  em Educação Especial  da
Universidade Federal de Santa Maria, no tocante ao polo da Foz do Iguaçu, em avaliação, atende de forma adequada a todos
os requisitos para o seu reconhecimento e atribuiu os seguintes conceitos para cada uma das Dimensões:

DIMENSÃO CONCEITO

Dimensão 1 - 3,4
Dimensão 2 - 4,4
Dimensão 3 - 4,0
CONCEITO FINAL - 4,0

CONCEITO FINAL



Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
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