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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
A Comissão, formada pelo professor Sergio Adelar Brun (coordenador) e pelo professor Lucas de Souza
Lehfeld, realizou no período de 09 a 12/12/2015 a Avaliação de Autorização nº 122832 do CURSO DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, a ser ofertado na modalidade PRESENCIAL, pela FACULDADES
INTEGRADAS DE CATAGUASES (FIC), com carga horária de 3.000 horas (60 minutos), sendo que
no Sistema e-MEC consta 50 vagas anuais previstas para o período noturno, em regime de matricula
semestral, distribuídas ao longo de, no mínimo, 04 anos, e, no máximo, de 08 anos.
Após análise preliminar das informações postadas pela IES no Sistema e-MEC, a Comissão realizou “in
loco”, de acordo com agenda de trabalho previamente enviada à IES, reunião com os seus representantes,
confirmando as atividades da Comissão e os objetivos da visita. Além disso, a Comissão verificou a
documentação disponibilizada pela IES, fez reuniões com membros do NDE, CPA e docentes. Foram
entrevistados técnicos administrativos, bibliotecário, e visitadas as instalações físicas a serem utilizadas
pelo Curso, tais como: biblioteca, salas de aula, laboratórios, salas de reuniões para o NDE, sala do
coordenador do curso, secretaria administrativa, sala de professores e outras dependências.
Todas as verificações feitas durante a visita tomaram por base as orientações e disposições do
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância, bem como a legislação
vigente.
Assim, tendo realizado as considerações sobre cada uma das 03 (três) dimensões avaliadas e sobre os
requisitos legais e normativos, todas integrantes deste Relatório, a Comissão atribuiu, em consequência,
os seguintes conceitos por dimensão:
Dimensão 01 – Conceito 3,1.
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Dimensão 02 – Conceito 4,0.
Destacam-se nesta dimensão, positivamente, a experiência e atuação do coordenador e o regime de
trabalho previsto para o corpo docente.
Dimensão 03 - Conceito 3,8.
Destaca-se nesta dimensão, positivamente, a IES possuir biblioteca digital com os títulos contemplados
na bibliografia do curso.
Dimensão 04
Destaca-se que o Curso de Ciências Contábeis proposto atende aos requisitos legais e normativos
pertinentes. Assim, diante 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, o Curso de Ciências Contábeis das Faculdades
Integradas de Cataguases (FIC) apresenta um perfil MUITO BOM de qualidade, ficando, portanto com
o Conceito Final 04 (QUATRO).
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