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OUTUBRO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

No mês de outubro ocorrerá a Avaliação 
de Desempenho do Corpo Técnico-Ad-
ministrativo em duas fases:
 Fase 1 • Gestor avalia Subordinado – 
08/10 a 03/11
 Fase 2 • Subordinado avalia Gestor – 
18/10 a 10/11

Os resultados permitirão identificar 
potencialidades, proporcionando condi-
ções de desenvolvimento e retenção de 
talentos, além de apontar fragilidades a 
serem trabalhadas.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO 
DOS ESTUDANTES COM O SEU CURSO - 
GRADUAÇÃO E CURSOS TÉCNICOS

DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2021               
DISPONÍVEL NA ÁREA DO ALUNO!

A Avaliação, conduzida pela CPA/Unoeste 
e aplicada semestralmente desde 2018, 
tem o objetivo geral de acompanhar a 
satisfação dos estudantes dos cursos de 
graduação (presencial e a distância) e 
cursos técnicos da Unoeste, diagnosti-
cando aspectos que demandem ações 
de melhorias no curso. 

AVALIAÇÃO DOCENTE 2021

Durante o 2º Semestre de 2021 ocorrerão 
momentos específicos de Avaliação dos 
Docentes, quais sejam:  
 Avaliação do Professor pelo Estudan-
te” - 25/10 a 19/11
 Autoavaliação Docente” – 03 a 19/11
 Avaliação do Professor pelo Coorde-
nador” – 03 a 19/11
A análise dos resultados dessas avalia-
ções objetiva apoiar coordenadores e 
professores no planejamento adequado 
de ações coerentes com o perfil de 
formação do curso.

AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS
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Data da Prova: 14 de novembro de 2021, 
com início às 13h30. 
Cursos da Unoeste que participarão:
Bacharelado: Ciência da Computação, 
Ciências Biológicas, Design, Educação 
Física, Sistemas de Informação e Quími-
ca (Presencial e EAD). Licenciatura: Artes 
Visuais, Ciências Biológicas, Educação 
Física, História, Letras - Português/Inglês , 
Matemática, Música e Pedagogia (Presen-
cial e EAD), e Química (EAD). Superior de 
Tecnologia: Gestão de T.I. e Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (EAD).

ENADE 2021

O Enepe 2021 será realizado de 18 a 22 de 
outubro e será 100% on-line. O tema “A 
Valorização da Ciência, Saúde e Socieda-
de na Pandemia” será debatido nos três 
eventos que compõem o Enepe deste 
ano: 26º Encontro Anual de Pesquisa 
Institucional e Iniciação Científica (Enapi), 
o 19º Encontro Anual de Extensão 
(Enaext), e o 18º Encontro Anual de Ensino 
Superior (Enaens).

ENRIQUEÇA O SEU CURRÍCULO ACADÊMI-
CO! INSCREVA-SE ATÉ 18/10!

ENEPE 2021

A Unoeste criou o Núcleo de Educação 
em Direitos Humanos (NEDHU) com o 
objetivo de proteger e fortalecer os direi-
tos relacionados à dignidade da pessoa 
humana. O núcleo atuará nos três campi 
da instituição e nos polos EAD, sendo o 
Prof. Dr. Tchiago Inague Rodrigues, coor-
denador. A aprovação e o regulamento do 
NEDHU foram publicados na Portaria da 
Reitoria nº 28, de 02 de setembro de 2021. 
O núcleo iniciou o planejamento de suas 
primeiras ações no intuito de dialogar 
com a comunidade acadêmica e civil.

Em atendimento às orientações estabe-
lecidas na Resolução CNE/CES nº 7, de 18 
de dezembro de 2018, a Curriculariza-
ção da Extensão será iniciada oficial-
mente nos cursos de graduação dos 
campi e polos de educação a distância 
da Unoeste a partir do 1º semestre de 
2022. As orientações internas aos envol-
vidos na prática da curricularização da 
extensão nos cursos são de responsabi-
lidade da Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária e da Pró-Reitoria 
Acadêmica.                                                                                                                                                               

NEDHU

“UM PROFESSOR AFETA A ETERNIDADE; É 
IMPOSSÍVEL DIZER ATÉ ONDE VAI SUA 
INFLUÊNCIA” (HENRY BROOKS ADAMS)

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia 
do Professor. 

O professor é peça fundamental para a 
formação dos futuros profissionais. A 
Unoeste reconhece a importância de 
cada profissional e parabeniza a todos 
que, com zelo e dedicação, fazem parte 
da sua história!

PARABÉNS

EXTENSÃO

A 2ª Semana de Formação Docente ocor-
reu de 2 a 7 de agosto e foi totalmente 
on-line, com temas pertinentes às 
demandas dos professores e estudantes 
nas avaliações transcorridas no semes-
tre anterior. Seu objetivo foi “fomentar 
práticas docentes inovadoras e exitosas 
configuradas em função da sua natureza 
técnica, relacional, social e humanizado-
ra”. Os links de acesso às gravações das 
atividades da semana se encontram no 
Portal da Unoeste - Área do Professor, na 
guia Formação Continuada.

FORMAÇÃO DOCENTE

2ª SEMANA DE
FORMAÇÃO

DOCENTE



Em atendimento às orientações estabe-
lecidas na Resolução CNE/CES nº 7, de 18 
de dezembro de 2018, a Curriculariza-
ção da Extensão será iniciada oficial-
mente nos cursos de graduação dos 
campi e polos de educação a distância 
da Unoeste a partir do 1º semestre de 
2022. As orientações internas aos envol-
vidos na prática da curricularização da 
extensão nos cursos são de responsabi-
lidade da Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária e da Pró-Reitoria 
Acadêmica.                                                                                                                                                               


