GRUPO EDUCACIONAL UNIS
FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASES - FIC
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS EXTERNOS

AVALIAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO

Código da
avaliação
Número do
processo
Curso

170964
202108552
ARQUITETURA E URBANISMO
FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASES – FIC
Rua Romualdo Menezes, 701 Menezes. Cataguases - MG.
CEP:36773-084

IES
Período de visita

12/09/2022 a 14/09/2022

Coordenador
Curso

Guilherme Nogueira Ragone

Avaliadores do
INEP

do

Juliano Darós Amboni (Ponto Focal)
Ivana Karine Aver

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES
A Comissão de Avaliação designada, constituída pelos professores Juliano Daros Amboni
(ponto focal) e Ivana Karine Aver, realizou a avaliação de número 170964, Processo
202108552, para avaliação virtual para fins de Reconhecimento do Curso de Arquitetura e
Urbanismo das Faculdades Integradas de Cataguases - FIC, em Cataguases - MG. Ao
realizar as ações preliminares de avaliação, recebeu a documentação comprobatória
institucional que foi disponibilizada pela IES na plataforma Google Drive na sexta-feira
anterior à visita (dia 09/09/2022). Logo no primeiro dia da avaliação a comissão visitou
virtualmente as instalações gerais do curso de Arquitetura e Urbanismo, sendo recebida em
sala virtual, sendo desenvolvida as reuniões na IES conforme previsto na agenda de trabalho
previamente acordada, sempre de maneira pontual e com os integrantes previamente
identificados e/ou selecionados. Após a visita virtual "in loco" e após efetivar as reuniões com
os Dirigentes da IES, a Coordenação do Curso, o NDE, a CPA, bem como reuniões com o
corpo docente e discente, a comissão realizou as considerações sobre cada um dos
indicadores das três dimensões avaliadas, integrantes deste relatório. Para a análise dos
indicadores da Dimensão 1, a avaliação foi pautada nas informações disponibilizadas no
sistema e-MEC, tais como PPC, PDI e demais informações disponibilizadas no repositório
virtual e em relatos colhidos nas reuniões e na visita. Para a análise pontual dos indicadores
da Dimensão 2, foram disponibilizadas todas as documentações comprobatórias
disponibilizadas no Google Drive, além das informações que foram confirmadas por meio de
reuniões com o Coordenador do Curso, com os Professores, com os integrantes do Núcleo
Docente Estruturante (NDE), com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e com os
discentes. Para a análise dos indicadores da Dimensão 3, os membros da Comissão
Avaliadora designada pelo INEP/MEC fizeram a visita virtual "in loco" às instalações físicas,
acompanhados por integrantes da IES e analisaram a documentação relativa à infraestrutura
disponibilizada virtualmente. Foram consultados também membros do corpo técnico-
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administrativo da Biblioteca e Secretaria Acadêmica, além dos colaboradores de diferentes
setores. Foram verificadas todas as informações disponibilizadas no sistema e-MEC, as
documentações disponibilizadas virtualmente e os ambientes institucionais que foram
visitados de forma on-line e ao vivo. O processo transcorreu com total disponibilidade dos
gestores, docentes, discentes e corpo técnico-administrativo do curso, contribuindo com suas
informações para o momento avaliativo, configurando um ambiente bastante propício ao
desenvolvimento do processo. Os avaliadores trataram e foram tratados sempre de forma
amistosa e cordial com o objetivo de a avaliação retratar a realidade do curso da maneira
mais assertiva possível.
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