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PERFIL DO ALUNO INGRESSANTE

A CPA aplicou o questionário para 
levantamento do “Perfil do Aluno 
Ingressante” dos cursos de graduação e 
cursos técnicos, no período de 01 a 15 de 
março de 2021, com disponibilização do 
questionário no formato on-line na Área 
do Aluno. Os alunos participaram 
ativamente da pesquisa, resultando em 
uma amostra de 70% da população de 
estudo. Os resultados advindos das 
respostas foram muito importantes para 
ações de aprimoramento dos cursos.

O objetivo dessa avaliação conduzida 
pela CPA/Unoeste é detectar, de forma 
simples e rápida, o sentimento dos 
alunos em relação ao seu curso, para a 
promoção de ações de melhorias!
A pesquisa é realizada semestralmente e, 
neste 1º semestre de 2021, foi realizada 
no período de 10 a 28 de maio. Dos alunos 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (CADI)
Seguindo o plano de trabalho da CADI, sob 
a coordenação da CPA, para avaliação e 
acompanhamento do desenvolvimento 
institucional, estamos no momento da 
Avaliação Diagnóstica das metas e ações 
propostas no PDI 2018/2022. Cada coorde-
nador de uma dimensão/eixo do PDI teve 
a oportunidade de reestruturar seu grupo 
de trabalho. Para registrar o processo de 
evolução institucional, está sendo utiliza-
da a ferramenta colaborativa de gerencia-
mento de projetos denominada PLANNER.

dos cursos que passaram pela avaliação, 
aproximadamente 50% responderam à 
pesquisa, amostra estatística considera-
da significativa. Dos respondentes que se 
manifestaram como satisfeitos ou insa-
tisfeitos, foi obtido no geral dos cursos da 
instituição, um nível de satisfação de 
86,53%, resultado muito satisfatório 

considerando-se as mudanças ocorri-
das na rotina da instituição advindas do 
cenário de excepcionalidade na educa-
ção. Uma pequena parcela dos respon-
dentes, não computados na representa-
ção gráfica acima, colocaram-se como 
neutros sem demonstração do seu nível 
de satisfação.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS COM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E CURSOS TÉCNICOS

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS COM OS CURSOS
(Graduação Presencial, Graduação a Distância e Cursos Técnicos)

SATISFEITOS INSATISFEITOS

13,47%86,53%
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INFORMAÇÕES :
18 3229 2003

INSCREVA -S E  JÁ !

UNOESTE.BR

FAÇA SUA PROVA ON-LINE AGORA!
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A Unoeste está aguardando Edital com a 
data da prova para os cursos que partici-
parão do Enade 2021 - Resolução nº 1, de 
23/04/2021, CONAES/MEC.
Bacharelado: Ciência da Computação, 
Ciências Biológicas, Educação Física, 
Sistemas de Informação e Química 
(Presencial e EAD) Licenciatura: Artes 
Visuais (Presencial e EAD), Ciências Bioló-
gicas, Educação Física, História (Presen-
cial e EAD), Letras – Português/Inglês 
(Presencial e EAD), Matemática, Música 
(Presencial e EAD), Pedagogia (Presencial 
e EAD) e Química (EAD) Superior de 
Tecnologia: Gestão de T.I. (EAD) e Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas (EAD).

ENADE 2021

A 2ª Semana de Formação Docente, a 
ocorrer de 2 a 7 de agosto de 2021, é 
destinada a todos os docentes da 
Unoeste, e integrará diferentes ativida-
des a serem desenvolvidas no formato 
híbrido - on-line/presencial. O objetivo 
do evento é “fomentar práticas docentes 
inovadoras e exitosas configuradas em 
função da sua natureza técnica, relacio-
nal, social e humanizadora”.
Demanda por novos formatos de ensino 
e de aprendizagem requer crescente 
necessidade de educação continuada.

PARTICIPE!

FORMAÇÃO DOCENTE

O recém-criado “SUCESSO DO ALUNO”, 
em substituição ao NAE, tem por objetivo 
fornecer apoio ao acadêmico em seu 
processo de integração na Unoeste. Este 
novo serviço institucional apresenta o 
“Unoeste Carreiras” que tem o propósito 
de ajudar/acompanhar o aluno desde o 
seu primeiro dia de aula até o término 
da graduação, orientando o seu ingresso 
ao mercado de trabalho. Acesse: 
www.unoeste.br/sucessodoaluno

sucessosucesso
do alunodo aluno

As inscrições para o Enepe 2021, a ser 
realizado de 18 a 22 de outubro, já estão 
abertas e sua realização será 100% 
on-line. O tema “A Valorização da Ciên-
cia, Saúde e Sociedade na Pandemia” 
tem aderência ao momento vivido no 
mundo e será amplamente debatido 
nos três eventos que compõem o Enepe 
deste ano: 26º Encontro Anual de 
Pesquisa Institucional e Iniciação Cientí-
fica (Enapi), o 19º Encontro Anual de 
Extensão (Enaext), e o 18º Encontro Anual 
de Ensino Superior (Enaens).
EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA ENRI-
QUECER O SEU CURRÍCULO ACADÊMICO! 
INSCREVA-SE!

ENEPE 2021

*IGC/MEC

MELHOR2ª
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