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CPA ‐ O que é isso

VESTIBULAR – DIVULGUE
O Processo Seletivo de Verão da Unoeste, para
os cursos de graduação com vagas
remanescentes, ocorrerá em:

‐ Prova no dia 24 de janeiro de 2015.

Para mais informações, consulte a página da
Unoeste. http://www.unoeste.br/site/vestibular/

Parabéns!
Em novembro deste ano, o Curso de Turismo
foi avaliado in loco pelos especialistas do
INEP/MEC para Renovação de Reconhecimento
e o Curso de Administração a Distância
também foi avaliado in loco para Autorização.
Os dois cursos receberam dos avaliadores o
conceito 4 que significa Muito Bom.

ENADE ‐ 2014
Os estudantes dos cursos selecionados pelo
INEP/MEC participaram no dia 23 de novembro
do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes 2014 ﴾ENADE﴿, marco importante
para a sua trajetória profissional.

 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Avaliação do Professor pelo Aluno
Em outubro/novembro de 2014, a CPA aplicou um questionário junto aos alunos para avaliação dos
professores. Os resultados estão sendo analisados pelos coordenadores e professores para serem
utilizados nas propostas de ações de melhorias de cada curso. A participação dos alunos dos cursos de
Bacharelado foi de 53% e dos cursos de Licenciatura e Superiores de Tecnologia foi de 61%.

Avaliação do ENEPE ‐ Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão
da Unoeste
De 21 a 31 de outubro de 2014, a CPA aplicou um questionário junto aos participantes do ENEPE ‐
2014. A avaliação teve 633 respostas, sendo 555 participantes da UNOESTE e 78 participantes de
outras instituições. Os resultados foram analisados pelos organizadores do evento e subsidiarão as
melhorias para o ENEPE ‐ 2015.

Parabéns para a CPA da UNOESTE pela conquista da elaboração
e da publicação do LIVRO:

OS DESAFIOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: o papel da CPA

No dia 16 de dezembro às 11horas, no auditório Buriti, no Campus II da
Unoeste, será o lançamento desta obra institucional.

Ela traz pesquisas, esclarecimentos, releituras e inovações sobre a avaliação
institucional. Se destina, em especial, à comunidade acadêmica, com
destaque para autores conscientes da importância de se considerar novas
modalidades de construção do conhecimento que correspondam à
complexidade dos problemas colocados pela sociedade e atingem
sinergicamente processos e capacidades institucionais.

Dividido em duas partes‐ “Desafios Teóricos e Metodológicos da Avaliação
Institucional” e “Projetos Voltados à Avaliação Institucional na Unoeste”‐ este
livro destina‐se à comunidade acadêmica, constituindo um referencial
importante para todos aqueles que têm estudado, implementado e

desenvolvido processos de autoavaliação institucionais, contribuindo para o desenvolvimento
institucional no Brasil.

Editora CRV: http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909

A Comissão Própria de Avaliação ﴾CPA﴿ da Unoeste tem por objetivo coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição, bem como
acompanhar os processos externos de avaliação institucional conduzidos pelo MEC.

http://www.unoeste.br/site/vestibular/
http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909

