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BREVE ANÁLISE QUALITATIVA SOBRE CADA DIMENSÃO.
Didático-Pedagógico: A organização didática-pedagógica traduz as políticas acadêmicas
institucionais, fundamenta à gestão acadêmica, pedagógica, administrativa e, articula as ações a serem
adotadas em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Fisioterapia. O
projeto contempla conhecimentos e saberes necessários à formação das competências estabelecidas a
partir do perfil do egresso, que nortearão o processo de ensino-aprendizagem. Sua estrutura prevê
diversos elementos, dentre eles, o contexto educacional e suas particularidades, os objetivos do curso,
a matriz curricular com observância aos seus elementos e sua respectiva operacionalização, a
metodologia e estratégias de ensino, os recursos humanos e materiais, bem como, a infraestrutura
adequada ao pleno funcionamento do curso. A preocupação que permeia o PPC é a formação de um
profissional com senso crítico e reconhecida capacidade em articular os conceitos para resolver
problemas, agindo de forma ética e com competência, criatividade, autonomia, determinação,
objetividade, sensibilidade e sociabilidade.
Corpo Docente:
O corpo docente pretendido ao curso apresenta grande interação entre os mesmos, a grande maioria
com graduação stricto sensu concluída e atuante nas linhas de pesquisa com produção científica,
participação/atuação em projetos de extensão e participação de eventos. O NDE apresentado na reunião
é composto por grande maioria já proveniente desde os primeiros passos para a formação do grupo,
sendo grande detentores do PPC e das articulações do curso ofertado na cidade de Pouso Alegre. Como
atuantes do curso de fisioterapia na unidade de Varginha, atentaram de forma bastante positiva aos
aspectos de adaptação para a oferta das disciplinas em Pouso Alegre, visando as diferenças locoregionais que poderão existir. A Coordenação de Curso mostra-se muito empenhada e de boa relação
de convivência com os dirigentes da IES e com seu corpo docente. Assim, o corpo docente pretendido
apresentado a essa comissão mostra-se capaz de, considerando o perfil do egresso, desenvolver os
conteúdos competentes às suas disciplinas de forma a agregar e contribuir para o processo de ensino
aprendizagem do discente, de forma interdisciplinar e multiprofissional.
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Infraestrutura:
A sede na IES ocupa uma construção com três pisos, com possibilidade de acrescentar mais dois. É
acessado por escadarias, rampas e elevadores (dois). A construção desfruta de boa segurança,
vigilância por câmeras de vídeo e estacionamento. Há portaria eletrônica vigiada em tempo integral.
Todas as áreas da Instituição apresentam boa acessibilidade. As professores, funcionários e alunos
possuem espaços que garantem bom conforto e seguridade. Os laboratórios multidisciplinares de saúde
estão equipados com materiais e insumos suficientes para atender as condições de ensino e
aprendizagem previstas para os dois primeiros anos, desde que, respeitada a separação de turma para
as aulas práticas. O Laboratório de Anatomia Humana apresenta uma mesa digital em 3D que fornece
possibilidade diferenciada de aprendizagem de anatomia, citologia e fisiologia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
Essa Comissão Avaliadora foi formada pelos seguintes avaliadores: Profa. Ma. Mariana Andreazzi
(nomeada ponto focal da comissão) e Prof. Dr. Dartel Ferrari de Lima. Trata-se da Avaliação nº
155207, Processo nº 201820607, designada pelo INEP através do ofício GACGIES/DAES/INEP
1619127969_1625853238, de 09/07/2021, para o Ato Regulatório de Reconhecimento do Curso
Superior de Bacharelado em Fisioterapia, modalidade presencial.
O curso avaliado é ofertado na Faculdade Unis Pouso Alegre, localizada na Rua PEdro Bechara Nº:
140 Cep: 37550-132 – Pouso Alegre/MG.
A Comissão ratificou, através dos documentos analisados, especialmente PDI, PPC e demais
documentos anexados via FTP que, a justificativa da oferta do curso se dá pela crescente regionalidade
onde a IES se insere e pela pouca oferta de curso de Fisioterapia ofertada na cidade, conforme informou
a essa comissão em reunião virtual que ocorrera em 08/07/2021, havia somente uma IES na cidade que
ofertava de forma presencial o curso de fisioterapia na modalidade presencial com oferta de 60 vagas.
Ficou esclarecido por meio de reuniões e conversas com corpo docente estruturante (NDE) a questão
da carga horária das atividades complementares que, aparecendo de forma distinta em dois momentos
no PPC, acabaria afetando a hora total do curso e seu tempo destinado ao estágio.
Ao finalizar esta visita é necessário registrar o bom atendimento e suporte técnico-administrativo
oferecidos pela IES a esta Comissão de Avaliadores, desde o primeiro contato para a visita virtual que
ocorreu de forma tranquila e bastante produtiva.
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