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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final: 
 

As informações apresentadas pela IES no Sistema e-MEC foram confrontadas com os dados constantes 

em seus documentos oficiais e demais informações colhidas durante visitas as instalações físicas e 

reuniões com docentes, NDE, CPA, e corpo técnico-administrativo, no que diz respeito aos seguintes 

aspectos: organização didático-pedagógico, corpo docente, instalações físicas e requisitos legais e 

normativos para o curso. 

 

Considera-se que, por meio do instrumento de avaliação de curso de graduação foi possível avaliar a 

proposta do Curso de Psicologia Bacharelado com base nas orientações, legislações vigentes da 

SERES, DAES, INEP/MEC, e nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação Da Educação 

Superior - CONAES. Esta comissão de Avaliação in loco, tendo realizado as considerações acerca de 

cada uma das três dimensões avaliadas e os requisitos legais, todas integrantes deste relatório e 

considerando também os referenciais mínimos de qualidade dispostos na legislação vigente, considera 

que a proposta de curso tem um perfil bom.  

 

A avaliação transcorreu de forma satisfatória, com a apresentação de todo o material, informações e 

documentos que pudessem servir para uma análise fidedigna e criteriosa de todo o processo. A 

comissão trabalhou de forma integrada, compartilhando as tarefas e impressões até a finalização 

completa do relatório.  

 

A instituição foi cooperativa, atendendo as solicitações que pudessem garantir o bom andamento deste 

processo e a comissão teve acesso a todas as instalações que desejou visitar. Não houve intercorrências 

de qualquer natureza." 
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