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Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final:
Esta Comissão, designada pelo CGACGIES/DAES/INEP e constituída pelos membros Profa. Viviane
de Sena (Ponto Focal) e Prof. Carlos Cândido da Silva Cyrne, conforme Ofício Circular
CGACGIES/DAES/INEP, de 18 de janeiro de 2022, para proceder ao ato regulatório de
Reconhecimento do Curso Superior Bacharelado em Administração, da FACULDADE UNIS POUSO
ALEGRE, endereço: Rua Pedro Bechara n. 140 Cep: 37550000 - Pouso Alegre/MG, conforme
Processo 201902367, Avaliação n. 155042, realizada no período de 04 a 06/03/2022.
Anterior à visita in loco, a Comissão iniciou seus trabalhos coletando informações iniciais,
disponibilizadas no e-MEC, acerca das características e da organização da IES e do curso, tendo sido
estabelecido contato pelo Ponto Focal da Comissão com a Instituição e enviada agenda com o
cronograma das atividades para os dias da visita, sendo esta modificada devido demanda apresentada
pela IES. Durante a visita, foram realizadas reuniões com os Dirigentes da IES, com os docentes que
atuarão no curso, além do contato com representantes do corpo técnico e administrativo, biblioteca e
demais serviços, para possibilitar a confirmação das informações, assim como para atender às
Instruções para Avaliação in loco, constantes no Ofício Circular de Designação.
Os representantes da IES apresentaram os documentos requeridos pelos avaliadores, sem restrições,
importantes para o processo de averiguação, bem como o Coordenador do Curso e as Representantes
da Procuradoria Institucional estiveram sempre disponíveis a ingressarem na sala segura (ambiente
virtual) para prestar esclarecimentos ou mesmo disponibilizar documentações solicitadas ao longo da
avaliação. Com base nos dados analisados previamente e nas informações coletadas durante a visita in
loco, os avaliadores elaboraram o presente relato, de acordo com os indicadores e as normas deste
instrumento de avaliação.
Assim sendo, esta Comissão de Avaliação, tendo realizado as considerações sobre cada uma das três
dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais – todos integrantes deste relatório – emite o seguinte
parecer:
Dimensão 1 – Organização didático-pedagógica
A proposta pedagógica do Curso Superior de Administração da Faculdade UNIS Pouso Alegre
demonstra adequação às diretrizes constantes na DCN e guarda coerência com o PDI e com as políticas
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de ensino, pesquisa e extensão, sendo merecedor de destaque positivo a oferta dos PIC's - Projetos
Interdisciplinares de curso, que permitem a vinculação da teoria com a prática bem como a
interdisciplinaridade.
Dimensão 2 – Corpo Docente
O corpo docente, formado por 16 docentes. O Curso Superior de Administração conta com o Prof.
Nilton dos Santos Portugal como Coordenador, que atua na IES em regime de trabalho de tempo
integral. O NDE, designado pela Direção da UNIS Pouso Alegre a partir da Portaria 02/2022, é
constituído por 5 docentes do curso, incluindo o Coordenador do Curso, todos com titulação stricto
sensu, sendo 2 doutores e 3 mestres, todos atuando em tempo integral. Está prevista a formação do
Colegiado do Curso, composto pelo Coordenador do Curso e todos os docentes que lecionam no curso,
bem como representante discente, regularmente matriculado. Destaca-se a experiência profissional dos
docentes em atividades que não sejam magistério facilitando a contextualização da aplicação dos
conceitos à prática.
Dimensão 3 – Infraestrutura
A infraestrutura da Faculdade conta com ambientes inovadores que proporcionam conforto e
acessibilidade para a comunidade acadêmica e demais usuários. Os equipamentos apresentados e o
respectivo planejamento de manutenção e expansão destacam-se pela qualidade e quantidade
condizente com o ambiente programado. As áreas de conivência e lazer são arejadas e bem iluminadas,
contando inclusive com iluminação natural, devido as amplas janelas e portas e o uso de paredes de
vidro e mobiliário variado integra todos os ambientes. Nessas áreas existe a possibilidade de fácil
adaptação o desenvolvimento de eventos integradores espontâneos ou programados, outro destaque
positivo apresentado pela Faculdade Unis Pouso Alegre.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final:
Diante do exposto e considerando os referenciais constantes nas legislações vigentes e relativas ao
Curso Superior de Administração - bacharelado, e no presente instrumento de avaliação in loco o Curso
de Administração da Faculdade UNIS Pouso Alegre apresenta condições satisfatórias para ser
reconhecido.
CONCEITO FINAL
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