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PUBLICAÇÕES  

1-O mês entregou:  2 A4, 9B4. 

Eventos 

1 – SemeAd 2020: Professores do Grupo 

Unis aprovaram um estudo sobre traços 

culturais do brasileiro e a resistência na 

implantação de sistemas de informação 

e outro estudo sobre o combate a COVID-

19 por meio do uso de tecnologias. 

Iniciativas 

1- O Departamento de Pesquisa do Grupo 

Unis se reuniu com docentes da 

Universidad del Rosario, da Colômbia, 

onde foram apresentados à metodologia 

COIL. Trata-se de um processo de 

desenvolvimento em conjunto de um 

tema da ementa de uma disciplina ou 

mesmo de uma disciplina toda, 

oportunizando aos alunos e professores o 

trabalho em conjunto com outra 

universidade. Quem apresentou a 

metodologia ao Grupo Unis foi o Dr. Fray 

Martinez que destacou os vários 

benefícios da metodologia, como até 

mesmo a produção de pesquisa em 

conjunto entre alunos de países 

diferentes.  Foram 10 professores ligados 

ao Departamento de Pesquisa que 

participaram da reunião, incluindo as 

unidades de Pouso Alegre e Três Pontas. 

 
 

2- Novos artigos publicados no periódico 

Textos para Discussão. Confira 

https://periodicos.unis.edu.br 

 

 

 

3- Índice da Cesta Básica em Três Pontas. 

Acesse em:  

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48

7. 

 

4-Coleta de preços e divulgação do 

Índice da Cesta Básica em Varginha. Os 

dados estão disponíveis em 

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48

7.  
 

5 – Entrega da pesquisa encomendada 

por várias prefeituras da região de São 

Lourenço e que teve apoio do Sebrae e 

da Associação Circuito das Águas, sendo 

realizada entre os meses de julho e 

agosto. As respostas dadas pelos 

empresários que participaram da 

pesquisa permitiram aos pesquisadores 

identificar características e perfis que 

apontam deficiências e necessidades 

que devem ser trabalhadas visando a 

continuidade e sobrevivência dos 

negócios. A pesquisa será apresentada 

em um evento na Turquia, o ISET, em 

novembro. 

 

6 – Reunião com a Chandigarh University 

e a Politécnica de Moçambique para 

desenvolvimento de parceria e pesquisa. 
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