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Resumo da análise dos avaliadores 

 

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

As políticas institucionais estão previstas e implantadas, posto que a IES já existe há muito tempo 

e conta com diversos cursos em funcionamento, inclusive na modalidade EAD. O curso está 

proposto no PPC com seus objetivos, missão e perfil de egresso bem colocados e especificados. 

A estrutura curricular atende às especificações legais de forma geral e especificas em relação às 

DCN do curso, com a proposição de um curso com 4348 horas, contemplando atividades 

complementares, estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso, além de uma matriz 

curricular articulada contemplando temas transversais. A metodologia de ensino é abrangente 

e conta com acessibilidade em diversos aspectos. O PPC articula programas diversos de apoio 

ao discente, contando com um núcleo de apoio psicopedagógico. O NDE e a CPA estão 

estruturados e atuantes na IES, mas não são específicos para o curso de direito. O AVA atende 

às necessidades do curso, e conta com material para seus dois primeiros anos de 

funcionamento. Assim como seu conteúdo imediato, o AVA é terceirizado, de forma, que o 

material didático atende às necessidades do curso e é articulado com o PPC. O PPC pleiteia 500 

vagas semestrais, e a IES conta com estrutura necessária para suportar esse número de 

discentes na modalidade EAD. 

 

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

O Núcleo Docente Estruturante está implantado a contento e é atuante, contando com 

regulamento próprio e documentação própria. A equipe multidisciplinar conta com 

documentação própria e plano de ação que foi apresentado à comissão no transcorrer da visita, 

e se mostrou adequada para a implantação do curso de direito em EAD. A coordenação do curso 

conta com formação adequada, é docente contratado em regime integral pela IES, e atualmente 

coordena o curso na modalidade presencial, devendo migrar o curso na modalidade EAD. A 

atividade de coordenação esta contemplada em plano de ação apresentado nos documentos 

postados no FTP. O corpo docente é composto por pessoal que já exerce atividade no curso 

presencial, de modo que a maioria está capacitado e tem formação para atuar no curso 

proposto. Ficou também evidenciada a experiência para atuar no curso de direito. 

 

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 

A visita às instalações físicas da IES, guiada pela direção da instituição, foi feita de forma virtual 

por intermédio do MS Teams que, apesar das limitações naturais impostas por esta forma de 

visitação, possibilitou verificar que há espaço adequado para o trabalho dos docentes em tempo 

integral, com recurso tecnológicos e físicos capazes de atender à demanda destes profissionais. 

O espaço destinado a o coordenador do curso possui infraestrutura e equipamentos adequados 

ao atendimento das necessidades dispostas no seu plano de trabalho, e mesmo para o 

atendimento a discentes e docentes do curso proposto. A sala coletiva de trabalho dos docentes 

é ampla e está esta adequadamente equipada para a permanência dos docentes. As salas de 

aula têm, capacidade para 50 alunos e está equipada com data show e ar condicionado. A IES 

conta com 4 laboratórios de informática, com 25 máquinas cada um, tendo três links 

redundantes de acesso à internet. A IES conta com biblioteca física e virtual que correspondem 



às necessidades do curso proposto, sendo que esta última tem documentação que demostra 

contrato de acesso adequado ao número de vagas pretendido. Toda a produção acadêmica 

discente é disponibilizada na página da IES. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

A Comissão de Avaliação composta pelos Professores Guilherme Saramago de Oliveira e Lucas 

Roberto de Sá (Ponto Focal), foi designada pelo Ofício-Circular CGACGIES/DAES-INEP, 12 de 

junho de 2021, para realização de avaliação visando à Autorização EAD, do Curso de Graduação 

em Direito, modalidade EaD, do Centro Universitário São José (UNISJ), no período de 

26/07/2021 a 27/07/2021. A avaliação ocorreu de acordo com a agenda proposta pela comissão 

de avaliadores. Todas as reuniões foram realizadas, o que permitiu melhor conhecimento da IES, 

da Proposta de Curso e dos profissionais que atuarão na implementação do PPC. A IES deu total 

apoio e disponibilizou toda a documentação solicitada. Registre-se que a comissão de 

avaliadores foi muito bem recebida pelos profissionais da IES, todos muito prestativos com as 

solicitações realizadas pela comissão, sempre com a devida cortesia e urbanidade. 


