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BREVE ANÁLISE QUALITATIVA SOBRE CADA DIMENSÃO.  

A ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA do curso de Engenharia de CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO do UNIS-MG apresentado no PPC e conforme documentos consultados e reunião com 

docentes e  discentes  está  MUITO  BEM  estruturado  promovendo  um  elenco  de  disciplinas  com  

laboratórios  de  formação  básica  e  específica  que  possibilita  a  formação  de  profissionais  

adequados  ao contexto em que se encontra a IES e de acordo com a legislação sobre a formação de 

engenheiros. 

    

O CORPO DOCENTE é composto por diferentes profissionais, possuindo bastante experiência em sua 

área de atuação e experiência na docência adequada para um bom aproveitamento dos currículos 

previsto no PPC. 

    

A INFRAESTRUTURA é MUITO boa com as dependências possuindo infraestrutura moderna e muito 

bem cuidada, com excelente manutenção e limpeza, com mobiliária em geral recente e em bom estado, 

acessibilidade e com o necessário condicionamento do ar e em excelentes condições de promover o 

exercício da dinâmica de ensino-aprendizado adequado. 

    

Dimensão Didático-pedagógico =  4,07 

Dimensão Corpo Docente e Tutorial = 3,78 

Dimensão Infraestrutura = 4,22 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A comissão de avaliação se atentou para as seguintes ressalvas do despacho saneador: 

  1. Conforme solicitado pelo do cadastro do curso é de 3780 horas relógio. 
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  2. Foi apresentada a matrícula do imóvel 58.937, emitida em 23/06/2017, expedida pelo cartório de 

registro de imóveis de Varginha protocolo 123.939 com seus devidos registros e assinaturas, onde 

consta de forma clara, completa e totalmente legível o endereço do imóvel. 

  3. Foi apresentado o ato regulatório do curso que não estava anexado no cadastro e-MEC, 

Resolução 45/2014, de 01 de setembro de 2014. 

Assim sendo, a comissão de avaliação considera satisfatórias todas as informações e recomenda o 

reconhecimento do curso de Engenharia de Automação e Controle do UNIS -MG. 

 

 

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA 
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