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Resumo da análise dos avaliadores 

 

Por fim, de maneira sintética, podemos destacar o que se segue: Pode-se avaliar a proposta de 

Reconhecimento de CST Tecnologia Logística na modalidade EaD da IES, no que diz respeito às 

três dimensões, sob as óticas das fragilidades e dos destaques, senão vejamos:  

I – Organização Didático-Pedagógica  

A – Fragilidades a.1 o processo de avaliação externa não conta com o ENADE como instrumento 

avaliativo, precisando desenvolver elementos que atinjam os polos de maneira mais especifica.  

B – Destaques b.1 foi demonstrado, através das entrevistas, o nítido envolvimento e 

aproximação entre o corpo docente e o pessoal técnico e gestores com o intuito de dirimir 

dúvidas e proporcionar o melhor ambiente ao discente, tudo em prol da qualidade de ensino. 

b.2 a coordenação do curso demonstrou grande envolvimento e experiência em gestão, além 

de motivação suficiente para solucionar rapidamente as demandas que são postas á sua 

avaliação. c.3. A IES têm politicas bem estabelecidas de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

permitindo ao corpo docente e coordenação do curso o envolvimento mais direcionado às 

questões acadêmicas.  

II – Corpo Docente  

A – Fragilidades a.1. Em relação aos docentes/ tutores, considerando a especificidade do curso 

e sua parte prática, deve ser permanente o plano institucional de agregar tutores com formação 

especifica e experiência profissional e produção.  

B – Destaques b.1 a experiência profissional ficou plenamente demonstrada e com média 

consistente e adequada. b.2 o regime de trabalho do corpo docente foi evidenciado a partir do 

instante em que se observou que boa parte está em RTI e RTP, com experiência comprovada em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive com participação em eventos e produção 

científica. b.3 a experiência do corpo docente foi demonstrada pelas entrevistas e pela análise 

dos currículos lattes. b.4 A equipe multiprofissional está plenamente integrada e envolvida no 

processo de construção do PPC. b.5 A produção docente demonstrou-se pouco expressiva. 

III – Infraestrutura  

A – Fragilidades a.1 não restou demonstrado um plano de crescimento de infraestrutura em 

relação ao aumento de vagas no curso e em outros cursos. b.1 o Campus sede possui amplo e 

bem delineado espaço, com estruturas conservadas e manutenção claramente preventiva, 

adequando-se perfeitamente ao necessário ao oferecimento de um ensino de qualidade e 

dando credibilidade ao processo. b.2 O ambiente virtual está plenamente vinculado às melhores 

práticas e demonstra ser capaz de absorver inovações tecnológicas e de design. b.3 durante toda 

a visitação in loco verificou-se a preocupação com a acessibilidade, havendo rampas de acesso 

e piso tátil em toda a extensão do campus visitada, bem como acessibilidade tecnológica.  

 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final: 

Os Avaliadores Professor Cláudio Roberto Gomes e ROSANE SANTANA DA SILVA KUROSAWA 

procederam a avaliação junto ao Reconhecimento do CST Tecnologia Logística , na modalidade 

à distância conforme descrito no Formulário EMEC: 



Código da Avaliação: 167418 

Ato Regulatório: Reconhecimento de Curso EAD 

Código do Protocolo: 202019726 

IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ (UNISJ) 

Campus: 6507-CAMPUS - RIO DE JANEIRO - REALENGO 

Formulário Eletrônico: Instrumento de avaliação de cursos de graduação - Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento (EaD) 

A visita virtual teve por objetivo o reconhecimento do CST Tecnologia em Logística EaD, tendo, 

para tanto, procedido a Análise Preliminar da IES e do Curso avaliado e, posteriormente, 

avaliado o Curso em todas as suas dimensões, bem como o cumprimento da legislação vigente, 

a saber: 

Após avaliação verificamos que o curso atende a Dimensão 1 - Organização Didático-Pedagógica; 

Após avaliação verificamos que o curso atende a Dimensão 2 - Corpo Docente; Após avaliação 

verificamos que o curso atende a Dimensão 3 - Infraestrutura. Os trabalhos transcorreram 

regularmente, sem qualquer intercorrência, e foi conduzido com base nos dados do Formulário 

Eletrônico de Avaliação do sistema e-MEC, bem como nos documentos apresentados pela IES, 

durante a visita, e as informações colhidas pela Comissão. 

A Comissão de Avaliação cumpriu a agenda de trabalho acordada previamente com a equipe 

gestora da UNISJ e realizou todas as ações previstas. A IES disponibilizou todos os documentos 

necessários para que a avaliação pudesse ocorrer dentro dos padrões de normalidade, PDI, PPC, 

atas, regimentos, relatórios dentre outros. 

Inicialmente foi realizada a reunião com a presença dos responsáveis pela IES e toda a equipe 

envolvida com o CST Tecnologia em Logística avaliado. Na agenda as visitas virtuais as 

instalações físicas tais como secretaria; sala dos docentes; salas de aula; setor de informática; 

setor de apoio acadêmico; auditório laboratórios; a área de convivência, alimentação, e à 

Biblioteca e reuniões com docentes e demais envolvidos ocorreram no período da manhã. 

No período da tarde ocorreram outras reuniões com os professores, NDE, colegiado, tutores, 

com objetivo de obter evidências que, em conjunto com documentos e verificações físicas, que 

embasam a atribuição de conceitos das dimensões de organização didático-pedagógica; corpo 

docente e infraestrutura. 

O curso atende aos preceitos descritos nas Dimensões e Indicadores específicos, todos estão 

comprometidos a propiciar à comunidade acadêmica, um curso de qualidade, com base nos 

dados coletados na reunião com discentes a comunidade acadêmica demonstra satisfação com 

o curso ofertado pela IES. Em razão de tudo que foi exposto e considerando os referenciais de 

qualidade dispostos na legislação vigentes, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação de 

Educação Superior – CONAES, bem como neste instrumento de avaliação, a Comissão concluiu, 

por unanimidade, atribuir aos indicadores, por dimensão avaliada: * Dimensão 1 - Organização 

Didático Pedagógica – * Dimensão 2 - Corpo Docente e Tutorial – * Dimensão 3 - Infraestrutura. 
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