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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
É fortemente recomendável que se realizem estudos de previsão de demanda de longo prazo por
profissionais de Engenharia de Produção na região de Cataguases e vizinhanças. Houve uma aparente
superestimação da demanda - a instituição solicitou a autorização para oferta de 100 vagas semestrais,
50 para um curso diurno e 50 para um curso noturno, mas não teve uma demanda real correspondente.
A instituição foi obrigada a reduzir a oferta de vagas de semestral para anual em 2010 e 2011, e
concentrar algumas turmas remanescentes do curso diurno no curso noturno.
Esta comissão tendo realizado 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 (diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e
este instrumento), atribuiu os seguintes conceitos por Dimensão:
DIMENSÃO CONCEITO
Dimensão 1: 3
Dimensão 2: 3
Dimensão 3: 3
A instituição deve empreender um esforço especial em melhorar a oferta de laboratórios especializados
em disciplinas específicas do curso de engenharia de produção, para incremento da qualidade do curso.
Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste
instrumento de avaliação, este curso de Engenharia de Produção apresenta um perfil Suficiente (3) de
qualidade.
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