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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final: 
 

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 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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