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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final: 
 

Esta comissão de avaliação, foi constituída da pelos professores José Madson Medeiros Souza (Ponto 

Focal da Comissão) e Raquel Cristina Luis Mincoff tendo sido designada pelo INEP para realizar a 

avaliação in loco, para fins de autorização do curso de graduação em enfermagem, modalidade 

presencial, entre os dias 14/07/2021 a 17/07/2021 na Faculdade Unis Pouso Alegre, no Estado de Minas 

Gerais.  

 

A Comissão esteve reunida com o Diretor da Unidade, Coordenadora de Curso, Procurador 

Institucional e gestão acadêmica. Na reunião, foi apresentado a Organização da Faculdade Unis Pouso 

Alegre, Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – FEPESMIG e Grupo Educacional UNIS, 

sendo posteriormente efetuado o cumprimento da agenda proposta, com algumas alterações devido a 

Pandemia do Novo Coronavírus. Em relação a essas alterações, os serviços de saúde não autorizaram 

a visita in loco, sendo realizada reunião remota com a Secretária Municipal de Saúde do Município de 

Pouso Alegre e com uma empresa de Home Care, gerida por um enfermeiro. As demais atividades 

propostas foram realizadas em alterações. Seguindo protocolos de Biosseguranças, a Instituições 

organizou as documentações em formato digital, mas com acesso físico caso fosse necessário, todos 

os documentos estavam atualizados e organizados durante todo o processo avaliativo. Ainda foi 

necessário viabilizar a presença de alguns professores durante a reunião por meio remoto, por 

necessidades de saúde ou por serem profissionais atuantes em serviços de saúde.  

 

A comissão realizou a análise documental, por meio das reuniões, a fim de buscar evidências diretas e 

indiretas, realizando a triangulação dos dados coletados para a comprovação. Assim, em comum 

acordo, os avaliadores atribuíram conceitos para cada dimensão, seguindo o instrumento de avaliação 

de cursos de graduação presencial de autorização do INEP. Ao término, foram descritas as 

considerações finais das dimensões, considerando as evidências observadas.  
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