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BREVE ANÁLISE QUALITATIVA SOBRE CADA DIMENSÃO.  

 

Na Dimensão 1 - A gestão atua de forma participativa e colaborativa, o clima organizacional é de 

restabelecimento e cooperação as políticas de desenvolvimento institucional e pedagógicas estão sendo 

ajustadas e readequadas as novas realidades. Buscam o diálogo entre si e com o Projeto Político-

Pedagógico de Curso, que estão sendo atualizados pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE  e  

Comissão  Permanente  de  Avaliação  -  CPA.  Estas  comissões  estão  retomando  a  sintonia  com  

o  corpo  docente, administrativo,  buscando  a  implantação  de  melhorias  nas  políticas  internas  e  

externas,  para  estabelecer  uma  formação profissional  atualizada  e  em  benefício  da  sociedade.  A  

Organização  didático-pedagógica,  pode-se  constatar  que  a  matriz curricular  e  os  conteúdo  estão  

em  consonância  com  perfil  do  egresso  e  objetivo  do  CST  em  Gestão  Comercial,  contudo,  o 

cumprimento das políticas institucionais de pesquisa e extensão, demonstram lacunas a serem 

preenchidas pelo curso, ainda que diante dos desafio inerentes à modalidade à distância. O mesmo já 

não vale para a implementação de práticas inovadoras no ensino, que faz parte da política de ensino da 

UNIS. 

 

Com relação a Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial, pôde-se verificar que a estrutura criada pela 

IES e usufruída pelo CST em Gestão Comercial, com tutor presencial, tutor web, docentes e etc. que 

são papeis desempenhados pelos professores/tutores, se mostra  efetiva  para  o  processo  de  ensino  

e  aprendizagem.  Além disso,  as  constantes  capacitações  da  própria  IES  tornam  a equipe preparada 

para ofertar um ensino de qualidade com o suporte necessário da UNIS. 

 

Com relação Dimensão 3 -A análise da dimensão de que trata das questões relacionadas a 

infraestrutura foi feita a partir de visitas às instalações e leitura de documento comprobatórios. A 

constatação da Comissão de Avaliação in-loco é a de que a IES apoia  o  Curso  superior  de  Tecnologia  

em  Gestão  Comercial  na  medida  em  que  disponibiliza  espaços  satisfatórios  de  trabalho para  

que  Docentes  e  Coordenadores  desempenharem  suas  atividades  profissionais  Ao  visitar  a  

Infraestrutura,  foi  possível verificar a qualidade dos espaços de trabalho docente e discente, biblioteca 

física e virtual, os laboratórios especializados e seus insumos, as TICs e ambiente virtual. Naturalmente 

na modalidade à distância nem todos os ambientes são utilizados de forma 
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efetiva,  permitindo  a  interação  maior,  mas  aparentemente  só  foram  utilizadas  pelos  cursos  de  

EAD  para  palestras  e,  ainda assim, não sendo possível evidenciar sua utilização específica no CST 

em Gestão Comercial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A comissão designada em ofício pelo INEP para realizar a verificação in loco das condições de 

desenvolvimento de curso, para fins de Avaliar  a  solicitação  de  Renovação  de  Reconhecimento  do  

Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  Comercial  na  modalidade  a distância, dispostos no 

código da avaliação 148477 e processo 201722575, desenvolveu seus trabalhos, levando em 

consideração os aspectos  formativos  da  avaliação,  as  recomendações  do  despacho  saneador  e  o  

que  está  consignado  no  termo  de  conduta  e  ética assinado pelos avaliadores. A comissão foi 

recepcionada pelo gestor educacional, apresentados ao reitor, dirigentes e coordenação de curso, que 

foram muito solícitos e disponibilizaram todo seu acervo de informações e documentos necessários ao 

processo avaliativo. Isso  permitiu  o  desenvolvimento  da  avaliação  de  acordo  com  o  que  preceitua  

à  sistematização  proposta  na  regulação  vigente  do CONAES  e  SINAES.  Todos  os  indicadores  

de  cada  dimensão  foram  analisados  em  conjunto  com  a  documentação  comprobatória 

disponibilizada, os relatos das reuniões realizadas e as constatações in loco das instalações, o que 

produziu o resultado apontado no conceito final. Por fim, o conceito calculado para cada dimensão 

demonstra que o curso ora avaliado está provido de qualidade para formação do discente, em 

consonância com o perfil do egresso pretendido e possui lacunas a serem preenchidas. 

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA 
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