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RELATO INSTITUCIONAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS - UNIS MG
I

Breve histórico da IES
O Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS/MG foi credenciado em novembro de 2001, resultado da
fusão de duas instituições de ensino superior de Varginha - MG: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Varginha (FAFI) e a Faculdade de Engenharia de Varginha (FENVA), ambas mantidas pela Fundação de Ensino e
Pesquisa do Sul de Minas (FEPESMIG).
A história da Instituição remete aos ideais de educadores que sonharam um dia transformar Varginha em
polo regional de educação. A primeira expansão do Unis-MG aconteceu com a oferta de cursos nas áreas da
Saúde, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e Engenharias. Faz parte deste momento a inauguração do Campus
II.
A partir de um novo Plano de Desenvolvimento Institucional, ao fim de 2004, início de 2005, o Unis-MG
reformulou sua organização acadêmica, extinguindo as Pró-reitorias, estruturando-se em Unidades de Gestão. Com
a mudança, a Instituição passou a atuar com mais foco e autonomia administrativa e pedagógica, o que propiciou
avanço educacional. O credenciamento para a oferta de cursos na modalidade a distância e a graduação tecnológica
exemplificam o amadurecimento obtido pela Instituição a partir destas transformações estruturais, ocasionando
em cursos ofertados nas modalidades presenciais e a distância. Nesta época, o número de alunos matriculados no
UNIS/MG, entre cursos de graduação e pós-graduação, limitava-se a cerca de 1800.
Ao longo de sua história, a instituição teve sua atuação reconhecida pela sociedade, e recebeu importantes
prêmios nacionais e internacionais que atestam o compromisso com a inovação, a prestabilidade e a excelência.
Como exemplo citam-se: o Prêmio Qualidade Latino Ibero Americano Excelência na Educação (São Paulo),
concedido pela Associação Brasileira de Qualidade; o Prêmio Iberoamericano à Excelência Educativa (Panamá),
concedido pelo Conselho Iberoamericano em Honra à Qualidade Educativa; o Prêmio Excelência Educativa
(Argentina); o Prêmio Máster Qualidade América do Sul (Rio de Janeiro); o Prêmio Latino Americano da Qualidade
(Chile); o Prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social, concedido pela TV Alterosa (retransmissora do
SBT no Sul e Sudoeste mineiro) em parceria com a Universidade José Rosário Vellano, em reconhecimento a projeto
de responsabilidade social e extensão universitária do UNIS/MG. O Centro Universitário do Sul de Minas também
foi agraciado com o Prêmio de Instituição Socialmente Responsável nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, pela
Associação Brasileira de Mantenedora do Ensino Superior (ABMES), além de conquistar em 2014 o 1º lugar no
prêmio Cultura Empreendedora do SEBRAE/MG e em 2016 o 1º Lugar no Prêmio Nacional de Gestão Educacional
em função de sua moderna estrutura de gestão, que utiliza uma adaptação do Balanced Scorecard ao SINAES.
O reconhecimento se dá também por meio de publicações especializadas. No ranking das Melhores
Universidades do Guia do Estudante, na presença de seus cursos de especialização, sobretudo os MBA’s, entre os
melhores do país, pela Você S/A e o Guia de MBA do Estadão.
Merece destaque, ainda, o crescente processo de internacionalização, permitindo o intercâmbio entre
instituições parceiras presentes nos continentes: Americano, Asiático, Europeu e Africano. Sendo que, desde 2014
o UNIS/MG recebe dezenas de alunos das instituições parceiras e encaminha seus alunos, favorecendo a
permanência com incentivos que chegam a isenção das mensalidades, oferecimento de hospedagem e oferta de
estágios remunerados, favorecendo que tantos os nossos alunos possam conhecer outras realidades fora do país,
como também, os alunos estrangeiros possam gozar de conforto e tranquilidade durante a estadia em Varginha.
Atualmente a instituição possui, na graduação, 2.282 alunos em EAD e 3124 em cursos presenciais,
matriculados em 26 turmas EAD e 27 presenciais. Por sua vez, na pós-graduação Lato Sensu, possui 358 alunos EAD
e 848 alunos presenciais, em 40 cursos EAD e 46 presenciais. Além de 19 alunos no Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu em Gestão e Desenvolvimento Regional – PPGDR. Possui também, 222 docentes, 382 técnicosadministrativos e 23 estagiários, totalizando 627 colaboradores.
A Educação a Distância no Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS MG
O UNIS-MG é uma instituição dinâmica, inovadora, à frente de seu tempo e que não vive, mas estabelece,
traça seu destino. Assim, provando seu papel de vanguarda na região do Sul de Minas, a primeira experiência
institucional com a educação a Distância ocorreu no âmbito do Programa de Capacitação de Professores - Procap,
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mediante parcerias da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - SEE/MG, com as instituições de ensino
superior e as prefeituras municipais para capacitação de professores do ensino fundamental, no período 19961998,
antes mesmo do credenciamento como Centro Universitário. Coube então à Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul
de Minas - Fepesmig a gestão dos polos 18 e 20, através dos quais foram capacitados cerca de mil professores
durante a vigência do Programa.
O Procap certificou docentes do ciclo básico à 4ª série do ensino fundamental nos conteúdos básicos de
Português, Matemática, Reflexões sobre a prática pedagógica (1997), Ciências, Geografia e História (1998). Esse
programa oportunizou que os professores fossem capacitados em sua própria escola, pelos facilitadores treinados
para tal, utilizando a estratégia de treinamento a distância e em serviço, que incorporava o uso conjugado de
materiais impressos e televisivos. A parte presencial constituiu-se na exibição de vídeos sobre os conteúdos e
debate orientado pelos facilitadores, incluindo a discussão da prática pedagógica, desenvolvida a partir do Plano de
Prática Pedagógica. A parte a distância ocorria através de atividades realizadas isoladamente pelos professores em
treinamento como exercícios, relatórios, e elaboração e execução do plano de prática pedagógica.
No ano de 2004, ainda vinculado ao Sistema Estadual de Educação de Minas Gerais, o Centro Universitário
do Sul de Minas - UNIS-MG obteve autorização para oferta experimental de educação a distância com o Curso
Normal Superior - Educação Infantil e Magistério dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, através do Projeto
Veredas, mantido pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (Processo Ministério da Educação nº
23000.000531/2002-78), na forma da Portaria nº 4.417/2004.
Em face dessa autorização experimental, e tendo o Projeto Veredas sido avaliado satisfatoriamente, foi
dada ao UNIS-MG, pela SESu/MEC, a possibilidade de se manifestar a respeito da continuidade da tramitação
daquele processo de autorização, o que acarretaria a designação de comissão de verificação in loco para avaliar o
projeto de educação a distância da Instituição para a abrangência geográfica do estado de Minas Gerais.
Imbuído do interesse em ampliar seu portfólio de cursos em EAD, o UNIS-MG manifestou-se
favoravelmente à oferta da SESu/MEC, vindo a receber, em maio de 2005, Comissão de Verificação, que visitaram
in loco as instalações da instituição e analisaram favoravelmente o projeto apresentado para o curso pretendido.
Cumpridas as exigências legais, o credenciamento do UNIS-MG para a educação a distância se deu por ato do
Ministro Fernando Haddad, exarado pela Portaria nº 4.385, de 15 de dezembro de 2005, tendo em vista o Parecer
nº 389/2005, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Desde então, o UNIS-MG vem
se estabelecendo no cenário da educação a distância, sempre embasado em políticas que congregam o crescimento
institucional e a ascensão da EaD como instrumento de promoção social.
Em 2015, o Unis-MG tem a expedição de seu primeiro recredenciamento, por meio da Portaria MEC
547/2015, de 03 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 05 de junho de 2015, credenciando o
Unis-MG para oferta de cursos de graduação e especialização lato sensu à distância por mais três anos.
Até o primeiro semestre de 2018, o Unis-MG recebeu cerca de 36 comissões de verificação in loco, para
avaliação, na sede e em polos, de 11 cursos de graduação oferecidos a distância, para recredenciamento da EaD e
credenciamento de polos, todas elas com conceitos satisfatórios. Em muitos cursos, o UNIS-MG tem conseguido
conceitos acima da média Brasil no Exame Nacional dos Estudantes - ENADE. Esses conceitos colocam os cursos
ofertados pelo Unis entre os melhores do Brasil quando comparados com outros cursos na mesma modalidade.
Após o primeiro curso reconhecido, o Unis começou sua expansão de polos pelo Brasil e hoje conta com
presença em 43 cidades do Brasil envolvendo todas as regiões do país. Sobre os cursos, entre bacharelados,
licenciaturas e tecnólogos, são ofertados 21 cursos dentro dessa modalidade atualmente, sendo: engenharia civil,
engenharia elétrica, engenharia de produção, fisioterapia, educação física, administração, ciências contábeis,
sistemas de informação, música, letras português, letras português-inglês, matemática, física, pedagogia, logística,
recursos humanos, processos gerenciais, gestão comercial, marketing, análise e desenvolvimento de sistemas e
gastronomia.
Em 01/08/2018, de acordo com o artigo 11º do Decreto 9235, de 15 de dezembro de 2017 e considerando
o disposto no artigo 4º da Portaria MEC 24, de 12 de dezembro de 2017, o Unis-MG efetuou o protocolo do processo
de recredenciamento EaD, registrado no sistema e-MEC sob número 201813984.
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Dado este contexto, nota-se que o UNIS-MG vem se estabelecendo no cenário da educação a distância,
sempre embasado em políticas que congregam o crescimento institucional e a ascensão da EaD como instrumento
de promoção social.
II

Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de curso
Todo o investimento em infraestrutura e formação profissional dos colaboradores do UNIS tem contribuído
para a obtenção crescente de melhores resultados nas avaliações externas. A instituição possui o IGC 4 conforme
tabela 1 abaixo:
Tabela 1 - Índice Geral de Cursos 2012/2014

Ano

IGC contínuo

IGC faixa

2012

2,744

3

2013

2,860

3

2014

2,842

3

2015

2,9379

3

2016

3,0260

4

2017

3,2478

4

Destaca-se que todos os cursos ofertados pelo Unis-MG possuem Conceito Preliminar de Curso (CPC) e/ou
Conceito de Curso (CC) minimamente satisfatórios (maior ou igual a 3), na tabela 2 é possível perceber os resultados
obtidos no ENADE, CPC e Conceitos de Curso:
Quadro 1 - Últimos Resultados Publicados: IGC, Conceito de Curso e ENADE

AVALIAÇÃO

NOTA
5

Nutrição.

4

Arquitetura e Urbanismo (presencial); Biomedicina; Ciências Contábeis; Enfermagem;
Engenharia Agronômica; Fisioterapia (presencial); Gestão de Recursos Humanos
(presencial); Letras – Português (EAD); Logística (presencial); Pedagogia EAD;
Publicidade e Propaganda.

3

Administração Comex; Administração EAD; Ciência da Computação; Educação Física
Bacharelado (presencial); Educação Física - Licenciatura (presencial); Engenharia Civil
(presencial); Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia de Produção
(presencial); Engenharia de Produção (EaDl); Estética e Cosmética; Física;
Matemática; Pedagogia; Processos Gerenciais; Sistemas de Informação (presencial).

5

Biomedicina; Nutrição.

4

Administração; Administração EaD; Ciências Contábeis; Educação Física Bacharelado
(presencial); Educação Física Licenciatura; Enfermagem; Engenharia Agronômica;
Engenharia Civil (presencial); Fisioterapia; Gestão de Recursos Humanos(presencial);
Letras - Português; Logística (presencial); Matemática; Pedagogia (presencial);
Pedagogia (EaD); Processos Gerenciais (presencial). Arquitetura e Urbanismo;
Educação Física – Licenciatura; Engenharia Civil (presencial); Engenharia Elétrica;
Engenharia Mecânica; Física (EAD); Letras – Português (EAD); Música (EAD);
Pedagogia (EAD); Pedagogia (presencial); Sistemas de Informação (presencial).

ENADE

CPC

CURSOS

6

3
5

CONCEITO
DE CURSO

Ciência da Computação; Engenharia de Produção (presencial); Engenharia Mecânica;
Estética e Cosmética; Física; Publicidade e Propaganda. Engenharia de Produção (EAD
e presencial); Matemática (EAD).
Administração (EaD); Letras – Português (EAD); Recursos Humanos (EAD); Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (EAD).

4

Ciências Contábeis (presencial); Engenharia Agronômica; Engenharia Civil (presencial);
Engenharia Elétrica; Gestão Comercial; Jornalismo; Letras - Português; Engenharia Civil
(EAD); Processos Gerenciais (EAD); Engenharia de Controle e Automação; Matemática
(EAD); Música – Licenciatura (EAD); Sistemas de Informação (presencial).

3

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (presencial); Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia de Produção (presencial); Estética e Cosmética; Física; Logística
(presencial); Nutrição; Pedagogia Ead; Sistemas de Informação (EAD). Engenharia de
Produção (EAD).

Uma das variáveis que compõe diretamente os índices CPC e IGC está relacionada com a formação do
quadro docente, assim destaca-se o incentivo e investimento na formação continuada dos professores do Unis MG, em nível de Pós-graduação Stricto Sensu.
Conforme balanço social é possível perceber um aumento no número de professores formados nesse nível,
conforme especificado abaixo: 2013 - 13 doutores e 131 mestres; 2014 - 22 doutores e 130 mestres; 2015 - 28
doutores e 127 mestres; 2016 - 34 doutores e 113 mestres; 2017 - 40 doutores e 114 mestres; 2018 – 39 doutores
e 105 mestres. O número de mestres diminuiu, pois alguns deles obtiveram o título de doutor, além de que nos
últimos anos houve um decréscimo no número de turmas/alunos, devido à crise brasileira. Destaca-se que houve
investimento da IES em um Doutorado Institucional - DINTER, elevando, ainda mais, o número de doutores no anto
de 2016. No ano de 2019 seis novos profissionais do Unis, entre docentes e técnicos-administrativos matricularam
no Doutorado em Educação (DINTER – UNITAU/UNESA) com apoio institucional.
III

Projetos e processos de autoavaliação
O Unis-MG ao aprovar, por seu Conselho Universitário, o Plano de Desenvolvimento Institucional
estabeleceu-o como ferramenta de planejamento e gestão abarcando sua identidade institucional, no que diz
respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à
sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.
Para além de cumprir um requisito legal, o PDI é concebido como um instrumento gerencial e de tomada
de decisões, que congrega suas metas de crescimento e sustentabilidade, sempre respeitando os eixos e as
dimensões do SINAES.
Garantindo a dinamicidade do processo as avaliações são realizadas semestralmente/anualmente,
contemplando os 5 (cinco) eixos e as 10 (dez) dimensões do SINAES, de forma que a instituição tenha condições de
rever caminhos e processos, garantindo o atendimento e a formação adequada aos seus egressos.
Destaca-se que a equipe da CPA possui total liberdade para formatar e propor alterações nos itens
avaliados, revendo questões, implementando e realizando novas pesquisas, além de adequar os instrumentos a
realidade da dinâmica institucional.
As avaliações estão sintonizadas com o PDI e verificam, junto à comunidade acadêmica, os anseios
relacionados às necessidades de formação. O planejamento constante no PDI é verificado, constatado e afinado
junto a demanda dos usuários, garantindo o crescimento institucional, o dinamismo e a análise interna. Busca-se,
com isto, sistematizar informações, analisar e interpretar a realidade no que diz respeito à qualidade acadêmica e
o desenvolvimento institucional. O formato adotado nos anos de 2013, 2014 e 2015 praticamente não sofreram
mudanças significativas.
No ano de 2013 as avaliações foram realizadas respeitando a ordem: 1) 1º semestre apenas a avaliação de
egressos; 2) 1º e 2º semestres, as seguintes avaliações: a) discentes avaliam professores e coordenadores; b)
Gestores Avaliam Coordenadores.
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Nos anos de 2014 e 2015 foram realizadas praticamente as mesmas avaliações, com exceção da avaliação
de ingressantes que foi contemplada apenas no 1º semestre de 2015. Assim, as avaliações em ambos os anos e
semestres, foram: a) discentes avaliam curso, professores e instituição; b) superintendentes, gestores,
coordenadores e professores avaliam o PDI, a Instituição, cursos e setores de apoio; b) técnicos administrativos
avaliam PDI, instituição e setores de apoio.
Em 2016, foi proposta a alteração no formato, visando eliminar a duplicidade de avaliações durante o ano
e garantindo o diagnóstico de todos os aspectos relacionados à Dimensão 8 do SINAES. O novo modelo encontrase descrito pelo Quadro 2:
Quadro 2 - Roteiro Avaliativo para 2018

QUANDO

TIPO DE AVALIAÇÃO

JUSTIFICATIVAS

Avaliação dos
Ingressantes

- Conhecer o perfil de entrada dos ingressantes a fim de traçar
estratégias para a garantia de permanência no curso, evitando assim
a evasão.

- Permitir que os discentes possam avaliar seus docentes/ tutores;
- Implementar ações que garantam a formação continuada de
Avaliação de
docentes/tutores;
Professores/Tutores - Inserir metodologias inovadoras, a fim de eliminar as deficiências
didática/pedagógicas dos docentes/tutores;
- Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

Primeiro e
segundo
semestre

Avaliação de
Coordenadores

Avaliação de
Material Didático e
dos Polos

Avaliação do
Semipresencial

- Compreender a dinâmica dos cursos e implicação dos
coordenadores no processo;
- Avaliar a qualidade do atendimento dado aos alunos;
- Identificar os pontos passíveis de ajustes no atendimento e na
qualidade dos cursos.
- Identificar a qualidade do material ofertado aos alunos nos cursos
em EAD;
- Aperfeiçoar a produção de material didático;
- Identificar a qualidade do atendimento ofertado aos alunos nos
polos de EAD;
- Ampliar a oferta de polos, garantindo que a missão e os valores do
UNIS MG sejam preservados.
- Avaliar a qualidade das aulas em EAD ofertados para os alunos
matriculados em cursos presenciais;
- Melhorar a qualidade das disciplinas ofertadas.
- Superintendentes, gestores, coordenadores e professores avaliam o
PDI, a Instituição, Curso e os setores de apoio.

Segundo
Semestre

IV

Avaliação
Institucional

- Técnicos administrativo avaliam PDI, Instituição e setores de apoio,
afim de melhorar os serviços prestados e clima interno.
- Avaliação em que alunos avaliam a instituição e seu curso, com a
finalidade de aperfeiçoar constantemente os processos pedagógicos,
acadêmicos, gerencias, bem como, a busca da melhoria contínua das
estruturas do UNIS, sejam elas físicas ou de apoio aos alunos.

Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação
A divulgação dos resultados da autoavaliação institucional acontece das seguintes formas:
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1)
Encaminhamento dos relatórios ao Conselho Universitário, aos Gestores das Unidades de
Gestão, chegando aos coordenadores de cursos, bem como, aos professores e alunos;
2)
Elaboração do Balanço de Implementação do PDI que é apresentado ao CONSUN em reunião
ordinária e aos gestores;
3)

Divulgação dos resultados por meio eletrônico;

4)

Adesivos, cartazes e banners;

5)

Distribuição de material impresso;

6)

Site da CPA: http://cpa.unis.edu.br/

7)
Quando necessário, reuniões com coordenadores de cursos e/ou setores envolvidos.
Vale ressaltar que a CPA possui entre os membros do corpo docente, profissional da área de estatística
que contribui com modernas ferramentas de análise, favorecendo o entendimento e socialização dos resultados
do processo.
Outro importante instrumento de verificação dos resultados é a ferramenta de Gestão Balanced Scorecard,
demonstrado por um painel e controlado pela CPA. Este instrumento alinhado com o PDI, favorece a percepção dos
indicadores de gestão dos mais diversos departamentos e setores organizacionais. A alimentação constante do
painel é de responsabilidade da CPA, que solicita permanentemente informações aos setores, alimenta o sistema,
audita e cruza informações, dá feedback, retroalimenta o processo e fornece informações aos órgãos superiores do
UNIS/MG.
V

Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos
Em todos os processos avaliativos a CPA se atenta às demandas dos sujeitos avaliados, que após ampla
análise são destinadas às equipes responsáveis na casa. Dessa forma, os relatórios referentes a avaliação de
professores são enviados aos gestores e consequentemente trabalhados pelos coordenadores junto aos seus
professores, na perspectiva de oferecer um feedback aos envolvidos, além de favorecer a formação continuada. Da
mesma forma, questões relativas às estruturas pedagógicas e físicas são destinadas aos setores responsáveis,
garantindo que todas as reivindicações sejam atendidas.
Dessa forma, os acervos das bibliotecas foram ampliados, com investimento de R$ 674.101,80 nos anos de
2014 e 2015. Em 2016 o investimento foi de R$ 53.829,62, ampliando o número de exemplares para 95.539. Em
2017, com investimento de R$ 153.000,63 os exemplares passaram para 99.503, por sua vez, com dados
preliminares, no ano de 2018, investimento de R$ 141.368,17, ampliando o número de exemplares para 101.140.
Além da ampliação de 2971 títulos para cerca de 7483 títulos na Biblioteca Virtual Pearson.
Foram construídos dois laboratórios para gravação de vídeos na Cidade Universitária, equipamentos foram
adquiridos e nova equipe foi composta em 2018, visando atender a dinamicidade na preparação dos materiais para
a Educação a Distância.
Foi realizado no decorrer desses anos um amplo investimento na formação de pessoal, visando um melhor
atendimento às demandas dos alunos. Dessa forma, no ano de 2013, aconteceram 335 ações de capacitação, 2014
foram 487, 2015 um total de 1714, 2016 foram 1111, 2017 um total de 1480, já em 2018 foram 1322 profissionais
capacitados.
Ainda em relação a formação de professores, foi criado um grupo de metodologias ativas com o intuito de
transformar a instituição por meio da mudança nas metodologias e práticas pedagógicas inovadoras. A partir desse
grupo, as novas práticas foram sendo socializadas para melhor aparelhar os docentes, assim, atendendo a realidade
de nossos alunos, garantindo uma formação ampla, diversificada, crítica e reflexiva. Com o grupo de metodologias,
equipamentos foram adquiridos, como a impressora e o projetor 3D.
Merece destaque o curso de Pós-graduação Lato Sensu em Metodologias ativas, que capacitou em 2018,
150 professores que atuam no Ensino Superior e na Educação Básica do Grupo UNIS. Tal curso foi subsidiado pela
instituição, para que o maior número possível de professores pudesse participar.
Ainda em relação a formação de docentes, a IES tem procurado ampliar a cultura empreendedora da
instituição, dessa forma alunos, professores e técnicos administrativos têm a oportunidade de participar em
diversas ações, como palestras de empreendedorismo denominadas de Speak Day, Startup Weekend, Curso de
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Educação Empreendedora, Concurso de Plano de Negócios/Concurso de Inovação, Hackathon o que garante a
formação continuada de docentes, técnicos e consequentemente proporciona ações de Extensão Universitária a
alunos e comunidade regional.
Foram também criados espaços de convivência denominados de Stand By neles os alunos podem relaxar
entre uma atividade e outra. Demais demandas foram destinadas aos setores administrativos e consequentemente
transformadas em melhorias para a Comunidade Acadêmica. Resultando em transformações, como: Datashow em
todas as salas de aulas, reformas dos banheiros, implantação de elevador no bloco principal do Campus I, reforma
dos banheiros, instalação e remodelagem de laboratórios para os mais diversos cursos, ampliação de
estacionamento da Cidade Universitária, construção do Bloco E preparado para implementação de metodologias
ativas, como também, estruturação de salas nesse mesmo formato em todos os Campis, além de aquisição de
equipamentos e laboratórios móveis.
A IES visando ampliar a qualidade no atendimento, além de afinar o valor da Inovação, firmou convênio
com o Google e começou a implementar o Google For Education, capacitando milhares de profissionais, além de
promover uma ampla reestruturação de sua rede, com aquisição de equipamentos e recursos diferenciados.
Destaca-se que demandas surgidas e soluções que não são de competência do UNIS, são destinadas e
acompanhadas junto aos setores responsáveis. Merece destaque a solicitação realizada pelos alunos no sentido de
asfaltar e iluminar a Avenida Alzira Barra Gazzola, a construção do trevo de acesso a Cidade Universitária e Campus
II. Tal trevo, embora de interesse público, foi totalmente custeado pelo UNIS, Porto Seco e Loteamento Terra Nobre,
ficando para o poder público de Varginha, apenas a iluminação do trecho.
VI

Processos de gestão
Conforme já explicitado neste documento, o Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS/MG adaptou a
ferramenta de gestão Balanced Scorecard aos cinco eixos e as dez dimensões do SINAES, sendo que para verificar
os processos de gestão de cada um desses eixos e consequentemente de suas dimensões, foram apontados alguns
objetivos e indicadores que são monitorados e acompanhados pela equipe da CPA. No quadro 3, encontra-se
explicitado os eixos e suas dimensões:
Quadro 3 - Eixos e Dimensões do SINAES

EIXO

I

Planejamento e
Avaliação Institucional

II

Desenvolvimento
Institucional

III

IV

Políticas Acadêmicas

Políticas de Gestão

DIMENSÃO

VIII

Planejamento e Avaliação

I

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

III

Responsabilidade Social da Instituição

II

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

IV

Comunicação com a Sociedade

IX

Políticas de Atendimento aos Discentes

X

Políticas de Pessoal

VI

Organização e Gestão da Instituição

X

Sustentabilidade Financeira
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V

Infraestrutura

VII

Infraestrutura Física

Os objetivos e consequentemente os indicadores associados a cada um desses eixos, oferecem a
possibilidade de mapeamento da IES, permitindo uma ampla visão dos avanços e problemas administrativos,
permitindo a CPA a cobrança das adequações necessárias.
Vale ressaltar que os eixos, as dimensões, os objetivos e os indicadores encontram-se explicitados no PDI,
inclusive com a descrição dos dados de alimentação das informações, seus responsáveis e as consequentes datas
de encaminhamento para a CPA.
Na Figura 1 é possível perceber os objetivos e os indicadores que ajudam a CPA a compreender que o
Planejamento e a Avaliação Institucional estão acontecendo na instituição, seus resultados esperados e os
alcançados, permitindo assim a revisão de processos quando necessário.

Por sua vez, na figura 2 é possível acompanhar os mecanismos que contribuem para monitoramento do
eixo II e dimensões I e III, que tratam do desenvolvimento institucional:
Figura 1- Eixo II, Dimensões I e III

Na Figura 3 é possível perceber os objetivos e os indicadores que contribuem para acompanhar as políticas
acadêmicas da instituição, sendo que dentro das mesmas é verificado as políticas para o ensino, pesquisa e
extensão; comunicação com a sociedade; políticas de atendimento aos Discentes.
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Figura 2 - Eixo III, Dimensões II, IV, IX
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Na figura 4 por sua vez é possível acompanhar as políticas de gestão, no qual as políticas de pessoal, a
organização e gestão da instituição, além da sustentabilidade financeira são observadas.
Figura 3 - Eixo IV, Dimensões V, VI, X

Observa-se na figura 5 que o eixo V, dimensão VII referente a infraestrutura é observada, fechando assim,
todo o painel de indicadores, que contemplam a gestão de todos os aspectos institucionais.
Figura 4 – Eixo V, Dimensão VII

Vale ressaltar que a utilização de tal metodologia de gestão, tem contribuído com a CPA na perspectiva de
acompanhar o desempenho institucional como um todo, além de poder verificar as conquistas obtidas, se o PDI
construído coletivamente tem sido contemplado e respeitado, além de ajudar como ferramenta de avaliação
institucional e tomada de decisões gerenciais.
VII
Demonstração de evolução institucional
Em todos os parâmetros analisados pela CPA, indicados no painel de desempenho e no Balanço de
Implementação do PDI, bem como, pelos indicadores nos diversos Conceito de Curso (CC), Conceito Preliminar de
Curso (CPC), Conceito ENADE, Índice Geral de Cursos Avaliados (IGC) e o Conceito Institucional (CI), fica evidente os
avanços institucionais nos últimos anos.
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Ressalta-se o constante investimento na formação de pessoal, com destaque para os profissionais que
alcançaram titulação Stricto Sensu em programas de Mestrado e Doutorado, formação estas que contribuem com
os resultados alcançados, além de favorecer as políticas de gestão.
Por fim, é importante relatar o aumento significativo das publicações científicas nos últimos anos, resultante
da formação de um grupo de pesquisa, composto por alunos, professores e coordenadores de curso da instituição.
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