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BREVE ANÁLISE QUALITATIVA SOBRE CADA DIMENSÃO.
A Comissão, constituída pelo prof. Jefferson dos Santos Marques (ponto focal) e pelo prof. Geraldo
Raimundo Martins Pinheiro para fins de Reconhecimento de Curso na modalidade a distância, do curso
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL
DE MINAS (UNIS-MG), Código da avaliação - 145024 e Número do processo 201800947.
No primeiro dia de avaliação, conforme estabelecido em Agenda de Trabalho enviada com
antecedência e em comum acordo com a IES, foi realizada a apresentação da equipe para o grupo
gestor. Nesse momento, foi realizada uma apresentação acerca da IES, pela Equipe Gestora.
Após a supra apresentação a Comissão reuniu com o Coordenador do Curso, Prof. ALBERANE
LUCIO THIAGO DA CUNHA e na sequência os avaliadores procederam a visita a infraestrutura da
instituição localizada a Avenida Alzira Barra Gazzola, 650 - Bairro Aeroporto - Varginha/MG - Cep:
37031-099,
verificando
toda
a
infraestrutura
da
IES
(secretaria,
sala
do
coordenador/professores/tutores, laboratórios, biblioteca, espaços de serviços de apoio acadêmico e
área administrativa).
Após o intervalo do almoço, no período da tarde, foram realizadas as reuniões com a CPA, com os
gestores da equipe multidisciplinar de EAD, com os membros do NDE, docentes e tutores, e por fim
com os discentes do curso. A visita ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico ocorreu no dia seguinte, na
parte da tarde, onde foi verificado o espaço e o seu funcionamento.
Para a elaboração do relatório, foram construídas as considerações acerca de cada uma das três
dimensões para o curso referenciado, integrantes deste relatório, sendo atribuídos os seguintes
conceitos por dimensão:
Dimensão Didático-pedagógico = 4,80
Dimensão Corpo Docente e Tutorial = 4,60
Dimensão Infraestrutura = 5,00
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Pelo exposto, de acordo com as diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES, Lei 10.861/2004, com a Coordenação de Avaliação dos
Cursos de Graduação e Instituições de Ensino Superior da DAES/INEP, o Curso de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS
(UNIS-MG), apresenta:
Conceito final contínuo: 4,78
Conceito final faixa: 5

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
O UNIS é um grupo de prédios modernos, divididos pela função que irá operar em cada um deles,
havendo bastante espaço para organizar cada operação para os cursos, para a atuação dos professores
em Tempo Integral, Desenvolvimento de material didático, Laboratórios específicos, incluindo um
FABLAB.
A manutenção da estrutura preza pelo atendimento às necessidades de acesso a pessoas com
necessidades especiais, existindo uma preocupação constante com a adequação de acessos e espaços.
A orientação metodológica a Metodologias Ativas é uma realidade, possuindo espaços específicos
para a realização destas atividades nos encontros presenciais do curso.
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