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BOLETIM - CPA

CPA - O que é isso

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem por objetivo coordenar e articular o processo interno de avaliação, bem como acompanhar os processos
externos de avaliação conduzidos pelo MEC.

ENADE 2014
O ENADE, neste ano de 2014, será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos
cursos da Unoeste:
I. que conferem diploma de bacharel em: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de
Produção, Engenharia Ambiental, Sistemas de Informação.
II. que conferem diploma de bacharel ou licenciatura em: Ciência da Computação, Ciências Biológicas,
Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química.

Perfil do Aluno Ingressante
1/2014
Em fevereiro deste ano, a CPA aplicou um
questionário para levantamento do “Perfil do
Aluno Ingressante” dos cursos de graduação, e
os resultados indicaram que 73% dos alunos
ingressantes responderam o questionário.
Dentre os alunos respondentes:
57,36% são do sexo feminino.

III. que conferem diploma de licenciatura em: Artes Visuais, Educação Física, Letras – Português e
Inglês, Música, Pedagogia.

88,03% são solteiros.
A maioria escolheu fazer o curso nesta
Universidade pela qualidade de ensino.

IV. que conferem diploma de tecnólogo em: Redes de Computadores.
O ENADE 2014 será aplicado no dia 23 de novembro de 2014, com início às 13 horas. Para mais
informações, ver Portaria Normativa nº 8, de 14 de março de 2014
http://www.unoeste.br/Site/enade/

94,55% indicaram que o início do curso
está de acordo com as suas expectativas.
32,93% avaliaram a recepção aos calouros
como excelente e 53,19% como boa.

VESTIBULAR DE INVERNO

99,06% já acessaram o site da Unoeste
para obter informações.

Os processos seletivos de Inverno da Unoeste ocorrerão em:
Curso de Medicina – provas no dia 11 de junho e no dia 15 de junho.
Demais Cursos – prova no dia 15 de junho.

Para saber mais sobre os resultados deste
levantamento, fale com o Coordenador do seu
Curso.

Início das inscrições: 07 de abril.
Para mais informações, consulte a página da Unoeste. http://www.unoeste.br/site/vestibular/

Avaliação da Unoeste pelo
corpo técnico-administrativo
De 27 de janeiro a 15 de fevereiro de 2014, a
CPA aplicou um questionário junto aos
funcionários para avaliação da Unoeste. Os
resultados estão sendo analisados para o
encaminhamento aos setores. A participação
dos funcionários é muito importante na
proposta de melhorias para a instituição.

Ligue-se no Mundo Virtual
Conheça as Bases de Dados para acesso a
artigos científicos e Biblioteca Virtual,

AULA DADA - AULA ESTUDADA - HOJE
No dia 11 de março, 2.841 alunos ingressantes dos cursos participaram das palestras proferidas pelo
Professor Pier (manhã e noite) sobre “Aprendendo inteligência”. A maioria dos alunos aprovou a
iniciativa dos gestores da Unoeste.
No período da tarde, o Professor Pier falou para 132 professores sobre “Ensinando Inteligência”.
Parabéns aos participantes!

CanAL (Canal do Aluno) e Ouvidoria
Se você, aluno, tem sugestões a dar sobre o seu curso/instituição, solicitações, reclamações, elogios, fale
com o representante do CanAL da sua sala. Ele ouvirá e procederá o encaminhamento da solicitação às
instâncias superiores. Caso prefira, utilize a Ouvidoria da Unoeste para comunicar as suas sugestões
e/ou reclamações.

procurando uma das Unidades da Biblioteca
para mais informações.

Parabéns!
O Curso de Artes Visuais foi avaliado in loco
pelo MEC, para Renovação de Reconhecimento,
em fevereiro deste ano, tendo obtido o conceito
máximo 5 (cinco).

Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão – NAI
Estão a pleno vapor os trabalhos do NAI, que
tem por objetivo desenvolver políticas internas
de acessibilidade às pessoas com deficiência,
promovendo ações para garantia da inclusão
aos programas e serviços desenvolvidos na
Unoeste.

http://www.unoeste.br/Site/Contato/Contato.aspx?dest=ouvidoria@unoeste.br

Ultrapasse os limites da sua Carreira!
A Unoeste oferece oportunidades para você aprofundar seus conhecimentos e se qualificar melhor para
o trabalho. Após a graduação, ingresse em curso de pós-graduação, lato ou stricto sensu. Saiba mais.
http://www.unoeste.br/site/cursos/DefaultPos.aspx

Relatório de Autoavaliação Institucional – 2013
Foi depositado no sistema e-MEC em 27 de março de 2014, em atendimento à legislação própria. Este
relatório informa ao INEP/MEC os processos internos de avaliação da Unoeste conduzidos em 2013,
juntamente com as propostas de ações de melhorias, considerando a missão e as finalidades da
Instituição.
Para acessar o relatório, consulte a página da Unoeste.
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio-MEC-2013.pdf

CPA na CADI
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) participa ativamente dos trabalhos da Comissão de
Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional (CADI), que tem por finalidade avaliar, anualmente,
a execução das metas e ações do Desenvolvimento Institucional, discutir os resultados desta avaliação e
propor reorientações para cumprimento e/ou adequações necessárias no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).
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