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CPA ‐ O que é isso

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 conduzidos pelo MEC.

Visão e Missão da Unoeste

ENEPE ‐ 2016

Visão da Unoeste: “Ser reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços”.

O ENEPE/2016 ‐ Encontro de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unoeste ‐ será realizado de 17 a 20
de outubro.

Missão da Unoeste: “Desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico‐reflexivo, pelo
exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas áreas do conhecimento
científico, humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação de profissionais cidadãos
comprometidos com a responsabilidade social e ambiental”.

Vestibular ‐ 2017 ‐ Divulgue!

É um evento que reúne estudantes, professores
e profissionais para apresentação e debate do
conhecimento em seus aspectos relativos ao
ensino, à pesquisa e à extensão.
Tema:
Educação
socioambiental.

e

responsabilidade

PARTICIPE! Inscrições abertas no site:
http://www.unoeste.br/site/enepe/2016/Ins...
Atenção!!! A inscrição sem apresentação de
trabalho tem o prazo limite de 17 de outubro.

Pós‐Graduação ‐ Novos
MESTRADOS na Unoeste

Os processos seletivos da Unoeste ocorrerão em:
Curso de Medicina: provas nos dias 23 e 27 de novembro de 2016.
Demais Cursos de Graduação: prova no dia 27 de novembro de 2016.
Mais informações no site da Unoeste: http://www.unoeste.br/site/vestibular/

ENADE 2016

Graduação a Distância é na
Unoeste!!!

Marco importante para a sua trajetória profissional!
Cursos da Unoeste que participarão do ENADE/2016:
Bacharelado em: Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Zootecnia.
Superior de Tecnologia em: Agronegócio, Estética e Cosmética e Radiologia.
Prova do ENADE – 20 de novembro de 2016, às 13 horas.
Para mais informações: com a coordenação do curso e no site:
http://www.unoeste.br/Graduacao/Enade

Perfil do Aluno Ingressante
dos Cursos de Graduação ‐

O Ministério da Educação, por intermédio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior ﴾Capes﴿, aprova a criação de
dois novos mestrados: Ciências da Saúde e
Odontologia. Para o pró‐reitor de Pesquisa e
Pós‐graduação, Dr. Adilson Eduardo Guelfi, a
aprovação referenda o crescimento da
universidade
em
todos
os
setores,
especialmente em produção científica de
qualidade.

Egressos Unoeste
Unoeste quer saber de você!

A Unoeste foi credenciada pela Portaria MEC
nº. 1.076, de 24 de novembro de 2015, para
oferta de cursos superiores na modalidade a
distância.
Saiba
mais
http://www.unoeste.br/Graduacao

em:

2/2016 ‐ EXCELENTE
PARTICIPAÇÃO!
Em agosto, a CPA aplicou um questionário para
levantamento do “Perfil do Aluno Ingressante”
dos cursos de graduação que foi respondido
por 84% dos alunos ingressantes. O objetivo foi
conhecer as expectativas dos alunos que estão
ingressando; como estão sentindo o curso;
quais as dificuldades iniciais sentidas. Dentre as
respostas, salientamos:
‐ A qualidade de ensino e os financiamentos
foram destaques dentre os motivos de escolha
para fazer o curso nesta Universidade.
Para informações sobre os resultados totais
desse levantamento e o planejamento das
propostas de ações frente aos resultados, fale
com o Coordenador do seu Curso.

Compartilhe as CONQUISTAS
da Unoeste!
Parabéns!

A Unoeste disponibiliza no portal uma pesquisa que está mapeando o perfil dos alunos formados pela
Unoeste, sua atividade profissional e a contribuição do curso﴾s﴿ concluído﴾s﴿ para sua área de atuação,
assim como, estreitar o relacionamento da Unoeste com os seus egressos. Teve início em fevereiro de
2016 e se encontra em andamento. Durante o primeiro semestre de 2016 a adesão foi de 255 ex‐
alunos.
Um dos destaques é a relação da formação recebida com as exigências do mercado de trabalho como
mostrado no Gráfico 1, podemos inferir que, aproximadamente 54,12% dos nossos egressos ressaltam
que a formação recebida na Unoeste atende plenamente as necessidades do mercado; 43,30% que
atende parcialmente essa necessidade; e somente 2,58% que não atende.

Em agosto deste ano, o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
foi avaliado in loco pelos especialistas do
INEP/MEC para Reconhecimento do Curso, o
curso recebeu o conceito 4.

Avaliação Nacional Seriada
dos Estudantes do Curso de
Medicina – ANASEM
O objetivo é avaliar os cursos de graduação em
Medicina por meio de instrumentos e métodos
que considerem os conhecimentos, as
habilidades e as atitudes previstos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina. A Anasem será
aplicada, progressivamente, aos estudantes dos
2º, 4º e 6º anos dos Cursos de Medicina.

Gráfico 1. Distribuição da formação profissional quanto à exigência do mercado
Fonte: Unoeste ﴾2016﴿

Para participar da pesquisa acesse o site:
http://www.unoeste.br/egressos/

Neste ano de 2016 será aplicada no dia 09 de
novembro, exclusivamente aos estudantes do
segundo ano do Curso de Medicina, conforme
estabelecido pelo INEP/MEC – Portaria
Normativa nº 483, de 08 de setembro de 2016.
Mais informações com a Coordenação do
Curso de Medicina.

Ações de Apoio Pedagógico ao Professor
‐ Ação permanente e contínua realizada pela pedagoga Olga Boscoli: esse atendimento visa
assessorar pedagogicamente o docente, individualmente ou em grupo, para estabelecer uma ação
pedagógica de qualidade com seus alunos. Nesse atendimento, o professor tem a oportunidade de
expor suas dúvidas, ratificar e retificar suas hipóteses em relação ao processo de ensino‐
aprendizagem. Aos professores ingressantes é oferecida, semestralmente, a oficina “Didática no
Ensino Superior”.
‐ Ações de apoio pedagógico ao professor, programadas pelo NIDEP em parceria com o Mestrado
em Educação, para o segundo semestre de 2016 com a realização de oficinas abordando:
Teorias e práticas pedagógicas de leitura das linguagens visuais – Parte I ﴾31 de agosto﴿ e Parte II
﴾21 de setembro﴿;
Pedagogia das Competências: aspectos teóricos e práticos I ﴾20 de setembro﴿;
Organização dos Projetos de Iniciação Científica ﴾28 de setembro﴿;

Apoio Institucional ao
Estudante ‐ CONHEÇA E
UTILIZE!
SUAPp – Serviço Universitário de Apoio
Psicopedagógico
ao
Estudante
–
o
agendamento é eletrônico, realizado via
Informações
Acadêmicas,
na
aba
Serviço/“SUAPp”. Alguns cursos de graduação
oferecem serviço próprio.
Como apoio pedagógico ao estudante, o
SUAPp disponibiliza na Área do Aluno os

Pedagogia das Competências: aspectos teóricos e práticos II ﴾11 de outubro﴿;
Formação para Utilização da Aprendizagem Baseada em Problemas e Pedagogia de Projetos –
Metodologias Inovadoras ﴾17 de novembro﴿;
Como avaliar competências? ﴾22 de novembro﴿.
‐ SAPP – Serviço de Apoio Pedagógico ao Professor – atendimento individualizado por agendamento
via e‐mail: sapp@unoeste.br

CanAL do Aluno
CanAL: espaço dos alunos – 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.
Alunos: conheçam os seus representantes do CanAL ﴾na página do seu curso na janela Informações﴿.

vídeos:
O que é o SUAPp.
Competência do Estudante Universitário.
Você sabe estudar?
Fatores
que
prejudicam
desenvolvimento acadêmico.
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