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BREVE ANÁLISE QUALITATIVA SOBRE CADA DIMENSÃO.  

 

1- Organização Didático-Pedagógica 

 

O conjunto de dados e informações que sustentam os elementos de análise deste Formulário Eletrônico 

na Dimensão didático pedagógica, organizaram o ensino-aprendizagem do Curso de Direito, conforme 

as DCN’s. A matriz curricular conectada com a pesquisa e a extensão formaram uma estrutura de 

aprendizado com possibilidades de assumir modelos flexíveis, híbridos e com vivências práticas em 

ambientes colaborativos e salas de aula reconfiguradas, buscando a transversalidade de áreas. 

 

O PPC contempla a formação do bacharel em Direito com perfil específico e preconiza a formação de 

competências e habilidades necessárias para atuação no ramo jurídico. 

 

2- Corpo docente e tutorial 

 

O corpo docente previsto para o curso de Direito da IES é qualificado acadêmica e profissionalmente, 

com atuação em várias áreas do conhecimento. Tal configuração possibilita visualizar a construção de 

um projeto de qualidade e a colocação no mercado de trabalho de um egresso bem formado. 

 

Com a pesquisa, ensino e a extensão presentes nos objetivos da IES e do PPC, o corpo docente tem a 

possibilidade de executar um bom trabalho. 

 

O curso de Direito possui um NDE atuante e o coordenador contratado foi elogiado por seus pares pela 

sua amabilidade, inteligência e na condução dos trabalhos realizado até agora. 

 

3- Infraestrutura 

O curso de Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS (UNIS-MG) está localizado 

em prédio relativamente novo (2013), dispondo de todo o conforto térmico, acústico, mobiliário, de 

acessibilidade e com investimento em sistema tecnológico de ensino-aprendizagem. 
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A biblioteca é ampla, com mobiliário adequado, equipamento para as pessoas com deficiência visual 

(total e parcial), mão de obra especializada e rede virtual e presencial de livros (bibliografia e 

periódicos). 

 

As sala de aulas atendem as demandas de um ensino de qualidade, proporcionando conforto e 

tecnologia ao professor e alunos.  

 

Há banheiros adaptados em todos os prédios. 

 

A sala dos professores em TI é de boa qualidade, proporcionando o desenvolvimento de trabalhos de 

pesquisa, ensino e extensão, bem como de orientação. 

 

A sala dos professores horistas e em tempo parcial dispõe de escaninhos, secretaria, espaço destinado 

a cadeirante.  

 

O Núcleo de Práticas Jurídicas está previsto para ser implantado, de acordo com o PPC e regulamento 

específico, a partir da 7ª fase . O regulamento está aprovado e o espaço pensado pela IES, que dispõe 

de muitas possibilidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A comissão de Avaliação número 155580, Ato Regulatório de Autorização de Curso, Processo E-Mec 

número 201819571, formada e constituída pelos Professores Doutores Márcio Renato Bartel (Ponto 

Focal) e Inês Cabral Ururahy de Souza realizou a visita in loco para a avaliação de Autorização do 

Curso de Direito (presencial), do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS (UNIS-MG), no 

período de 17e 18 de junho de 2021. O mesmo localizado na Rua Avenida Alzira Barra Gazzola, 650 

- Bairro: Aeroporto, Varginha, Minas Gerais, CEP: 37031-099. Com a previsão de 100 vagas anuais. 

Esta comissão, tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas, todos 

integrantes deste relatório, e considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação 

vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e neste instrumento, 

verificou a pertinência do exposto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), a coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação de Direito. 

Quanto as dimensões, sinteticamente, a Comissão Avaliadora relata: 

1- Organização Didático-Pedagógica: 

O conjunto de dados e informações que sustentam os elementos de análise deste Formulário Eletrônico 

na Dimensão didático pedagógica, organizaram o ensino-aprendizagem do Curso de Direito, conforme 

as DCN’s. A matriz curricular conectada com a pesquisa e a extensão formaram uma estrutura de 

aprendizado com possibilidades de assumir modelos flexíveis, híbridos e com vivências práticas em 

ambientes colaborativos e salas de aula reconfiguradas, buscando a transversalidade de áreas. 

O PPC contempla a formação do bacharel em Direito com perfil específico e preconiza a formação de 

competências e habilidades necessárias para atuação no ramo jurídico. 

2- Corpo docente e tutorial 
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O corpo docente previsto para o curso de Direito da IES é qualificado acadêmica e profissionalmente, 

com atuação em várias áreas do conhecimento. Tal configuração possibilita visualizar a construção de 

um projeto de qualidade e a colocação no mercado de trabalho de um egresso bem formado. 

Com a pesquisa, ensino e a extensão presentes nos objetivos da IES e do PPC, o corpo docente tem a 

possibilidade de executar um bom trabalho. 

O curso de Direito possui um NDE atuante e o coordenador contratado foi elogiado por seus pares pela 

sua amabilidade, inteligência e na condução dos trabalhos realizado até agora. 

Conforme informou o coordenador do curso, houve adequação na lista docente, que fica assim 

formada: Alessandro Messias Moreira, Camila Oliveira Reis Araújo, Carina Adriele Duarte de Melo, 

Estela Cristina Vieira de Siqueira, Evandro Marcelo dos Santos, Marcelo Figueiredo, Marco Antônio 

Lopes Campos, Pedro dos Santos Portugal Júnior, Ricardo Morais Pereira, Rodrigo Teófilo Alves, 

Simone de Paula Teodoro Moreira, Wanderson Gomes de Souza. 

3- Infraestrutura 

O curso de Direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS (UNIS-MG) está localizado 

em prédio relativamente novo (2013), dispondo de todo o conforto térmico, acústico, mobiliário, de 

acessibilidade e com investimento em sistema tecnológico de ensino-aprendizagem. 

A biblioteca é ampla, com mobiliário adequado, equipamento para as pessoas com deficiência visual 

(total e parcial), mão de obra especializada e rede virtual e presencial de livros (bibliografia e 

periódicos). 

As sala de aulas atendem as demandas de um ensino de qualidade, proporcionando conforto e 

tecnologia ao professor e alunos.  

Há banheiros adaptados em todos os prédios. 

A sala dos professores em TI é de boa qualidade, proporcionando o desenvolvimento de trabalhos de 

pesquisa, ensino e extensão, bem como de orientação. 

A sala dos professores horistas e em tempo parcial dispõe de escaninhos, secretaria, espaço destinado 

a cadeirante. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas está previsto para ser implantado, de acordo com o PPC e regulamento 

específico, a partir da 7ª fase .  
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